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RESUMO 
 
 

Segundo o Ministério da Agricultura, nas últimas três décadas, a avicultura brasileira 
tem apresentado altos índices de crescimento, sendo que, seu bem principal, o 
frango, conquistou os mais exigentes mercados. O País se tornou o terceiro produtor 
mundial e líder em exportação e atualmente a carne de frango nacional chega a 142 
países. Com as regulamentações da ABNT em 2015 e 2016, os atores da cadeia 
produtiva se submeteram a regras claras e fundamentais para o desenvolvimento de 
suas atividades. Neste sentido, possuir equipamentos de alta performance e baixo 
consumo de energia elétrica é uma vantagem competitiva ao produtor rural. O início 
de todo o processo de produção aviária está na incubação de ovos, realizada em 
ambientes com temperatura e umidade controlados artificialmente para simular as 
condições ideais para o processo de incubação. As incubadoras são equipamentos 
próprios para tratar, modificar e estabilizar variações climáticas do ar ambiente, de 
modo a reproduzir as condições ideais de incubação. O objetivo geral deste trabalho 
é desenvolver uma incubadora para ovos com aquecimento baseado em tecnologia 
de bomba de calor com maior eficiência energética do que atualmente são 
produzidas no mercado mundial para atender uma demanda por equipamentos de 
médio porte mais e eficientes utilizadas por produtores de pequeno e médio porte. 
Em uma delas foram feitas modificações no sistema de aquecimento, substituindo-
se o resistor por um sistema de aquecimento por bomba de calor. Inicialmente, foi 
dimensionado o condensador da bomba de calor, de modo a se ajustar fisicamente 
às dimensões da incubadora. Considerando-se os parâmetros recomendados para 
incubação de ovos, analisou-se o desempenho dos dois protótipos em relação à 
temperatura e umidade relativa do ar. A IBC (incubadora com bomba de calor) 
apresentou maior estabilidade de temperatura e atingiu a faixa de temperatura 
recomendada, enquanto que a IAR (incubadora com aquecimento resistivo) 
apresentou menor performance tanto na manutenção da estabilidade da temperatura 
interna, quanto ao próprio atingimento dos parâmetros recomendados. Em relação à 
faixa de umidade recomendada para incubação de ovos, nenhum dos protótipos 
conseguiu manter a umidade relativa do ar em parâmetros aceitáveis, no entanto, a 
IBC obteve o melhor resultado, comparado à IAR. Em relação ao padrão ideal geral, 
considerando temperatura e umidade relativa do ar, a IBC apresentou melhor 
performance, comparada à IAR. O COP (coeficiente de performance) geral da IBC 
de 0,4, comparado ao COP Geral da IAR de 0,2, mostra que a energia elétrica 
consumida pela IBC foi a metade da energia elétrica consumida pela IAR. Fazendo 
uma análise geral dos testes a melhor performance foi a da IBC, comparada à IAR. 
A faixa de simulação de temperaturas externas foi de 5 ºC a 35 ºC, razão pela qual o 
universo amostral foi reduzido e o estudo adequado às condições climáticas de 
climas temperados. Este estudo identificou o desempenho das atuais incubadoras 
de pequeno porte ofertadas no mercado, assim como revelou demandas para 
desenvolvimento de soluções para aumento da eficiência energética e produtividade 
na incubação de ovos. Além disto, poderá promover o desenvolvimento de 
incubadoras para atender produtores de pequeno e médio porte, estimulando a 
profissionalização do setor recentemente criado com o advento nas novas normas 
anteriormente citadas. 
 
Palavras-chave: Incubadoras. Bombas de calor. Coeficiente de desempenho. 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

According to the Ministry of Agriculture, in the last three decades, Brazilian poultry 
farming has shown high growth rates, and its main asset, chicken, has won the most 
demanding markets. The country has become the third largest producer and leader 
in exports and currently the national chicken meat reaches 142 countries. With the 
ABNT regulations in 2015 and 2016, the actors in the production chain have 
submitted to clear and fundamental rules for the development of their activities. In 
this sense, having high performance equipment and low power consumption is a 
competitive advantage to the rural producer. The beginning of the whole process of 
avian production is in incubation of eggs, performed in environments with 
temperature and humidity controlled artificially to simulate the ideal conditions for the 
incubation process. The incubators are their own equipment to treat, modify and 
stabilize climatic variations of the ambient air, in order to reproduce the ideal 
conditions of incubation. The overall objective of this work is to develop an incubator 
for eggs with heating based on heat pump technology with more energy efficiency 
than they are currently produced in the world market. The study was carried out in 
the City of Curitiba / PR, Brasil, from October 2016 to December 2017, at the 
Laboratory of Thermodynamic Testing of ETP (Professional Technical School of 
Curitiba) and LACTEC. For the present study, an EMBRACO model EMIS 30 HR 
refrigerating unit was purchased with 1/10 HP, 110 V, 60 Hz compressor and R134 A 
refrigerant, with a condensing temperature of 45 ºC. It was acquired two incubators of 
the same model and brand found in the Brazilian market. In one of them 
modifications were made to the heating system, replacing the resistor with a heat 
pump heating system. Initially, the condenser of the heat pump was dimensioned, so 
as to fit physically to the dimensions of the incubator. Considering the recommended 
parameters for incubation of eggs, the performance of the two prototypes was 
analyzed in relation to temperature and relative humidity. The IBC (heat pump 
incubator) presented higher temperature stability and reached the recommended 
temperature range, while the IAR (resistive incubator) presented lower performance 
both in maintaining the stability of the internal temperature and in the achievement of 
the recommended parameters. In relation to the range of humidity recommended for 
incubation of eggs, none of the prototypes were able to maintain the relative humidity 
of the air in acceptable parameters, however, the IBC obtained the best result, 
compared to the ARI. Regarding the general ideal standard, considering air 
temperature and relative humidity, IBC presented better performance, compared to 
IAR. The overall IBC COP (coefficient of performance) of 0.4, compared to the IAR 
General COP of 0.2, shows that the electric energy consumed by IBC was half the 
electric energy consumed by the IAR. A general analysis of the tests was performed 
by the IBC, compared to the IAR. The external temperature simulation range was 5 
°C to 35 °C, which is why the sample universe was reduced and the study adapted to 
the climatic conditions of temperate climates. This study identified the performance of 
the current small incubators offered in the market, as well as the development of 
solutions to increase energy efficiency and egg incubation productivity. In addition, it 
can promote the development of incubators to serve small and medium-sized 
producers, stimulating the professionalization of the newly created sector with the 
advent of the new standards previously mentioned. 
 

Keywords: Incubators. Heat pumps. Coefficient of performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO DA AVICULTURA BRASILEIRA 

Segundo o Ministério da Agricultura, nas últimas três décadas, a avicultura 

brasileira tem apresentado altos índices de crescimento, sendo que, seu bem 

principal, o frango, conquistou os mais exigentes mercados. O País se tornou o 

terceiro produtor mundial e líder em exportação e atualmente a carne de frango 

nacional chega a 142 países. Outras aves, como peru e avestruz também têm se 

destacado nos últimos anos, contribuindo para diversificar a pauta de exportação do 

agronegócio brasileiro (AGRICULTURA, 2017). 

A ABNT publicou em 31 de agosto de 2015 a Norma NBR 16389 – 

Avicultura – sobre produção, abate, processamento e identificação de frango caipira, 

colonial ou capoeira. Em 12 de dezembro de 2016, a ABNT publicou a Norma NBR 

16437 – Avicultura – relativa a produção, classificação e identificação de ovo caipira, 

colonial ou capoeira. Com estas regulamentações, os atores da cadeia produtiva se 

submeteram a regras claras e fundamentais para o desenvolvimento de suas 

atividades. Neste sentido, possuir equipamentos de alta performance e baixo 

consumo de energia elétrica é uma vantagem competitiva ao produtor rural. 

Fatores como a qualidade, sanidade e preço contribuíram para aperfeiçoar a 

produtividade do setor. Os grandes produtores de pintainhos buscaram 

modernização e empregaram instrumentos como o manejo adequado do aviário, 

sanidade e alimentação balanceada, melhoramento genético e produção integrada. 

A parceria entre indústria e avicultores também contribuiu para a excelência técnica 

em todas as etapas da cadeia produtiva de larga escala. 

Existe uma demanda decorrente do novo cenário mercadológico advindo da 

regulamentação da ABNT, onde estão emergindo cooperativas de pequenos 

produtores, além dos médios produtores rurais, focados em produzir proteína animal 

de frango caipira, avestruz, codorna, marreco, faisão e galinha d’angola, dentre 

outros. Diferentemente do frango produzido pela indústria de larga escala, as aves 

citadas anteriormente são produzidas em lotes menores e demandam tratamento 

diferenciado daquelas produzidas em larga escala. A produção em pequena e média 

escala de produtos diversificados encontra espaço também no segmento de 
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produtos orgânicos, normalmente comercializados por pequenos e médios 

produtores rurais, sendo mais uma opção de fonte de renda para pequenas e 

médias propriedades que dependem desta renda para sua subsistência. 

Os produtores de pintainhos podem ser classificados em três segmentos: 

 O primeiro segmento é o setor industrial ou de larga escala, 

responsável pelo abastecimento da rede comercial instalada em vários 

pontos do território nacional. Este setor é caracterizado por grandes 

investimentos em tecnologia para aperfeiçoamento do processo e 

aumento da produtividade, sendo também fortemente fiscalizado pelos 

órgãos estatais responsáveis pelo controle da sanidade animal desde a 

produção, passando pelo abate até a comercialização dos produtos na 

rede comercial. As incubadoras utilizadas pelo setor industrial possuem 

capacidade média de 15.000 ovos simultaneamente por período de 

incubação. Utilizam-se várias tecnologias para aquecimento, de acordo 

com as fontes de energia disponíveis na região onde está instalado o 

polo industrial. As incubadoras industriais possuem controle de da 

umidade e renovação do ar ambiente. 

 O segundo segmento é o do pequeno produtor rural, caracterizado por 

propriedades familiares (fazendas e sítios) que criam aves para 

consumo próprio e que fazem da produção um meio de subsistência, 

comercializando as aves com familiares ou vizinhos próximos. Este 

produtor não é fiscalizado pelos órgãos governamentais e sua 

produção não pode ser comercializada no varejo devido à falta de 

controle sanitário. As incubadoras utilizadas têm capacidade entre 35 e 

120 ovos simultaneamente por período de incubação. Utilizam 

resistores para aquecimento, não tem controle de umidade relativa do 

ar e tão pouco da renovação de ar ambiente. 

 O terceiro segmento é o mais recente, surgido a partir do final do ano 

de 2015. Trata-se de cooperativas de pequenos produtores ou mesmo 

pequenos produtores individuais decididos a profissionalizar sua 

produção de modo a poder competir com a indústria de proteína de 

frango. Reunidos em várias associações de classe, conseguiram junto 

ao governo federal e às associações de normas técnicas aprovar uma 
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normatização de produtos específicos. Tratam-se de aves diferentes 

daquelas produzidas em escala industrial de grande porte, como 

codornas, galinhas d’angola, marrecos, patos, faisões, avestruzes, 

além do popular “Frango Caipira”, denominação dada ao frango criado 

em condições diferentes aos frangos da indústria de larga escala. Para 

tanto, os meios de produção também devem se adequar às normas 

sanitárias, sendo fiscalizados pelos órgãos governamentais para 

estarem aptos à comercialização em redes comerciais. 

O início de todo o processo de produção aviária está na incubação de ovos, 

realizada em ambientes com temperatura e umidade controlados artificialmente para 

simular as condições ideais para o processo de incubação. Geralmente a umidade 

relativa e temperatura externa dependem das mudanças de estação ou da variação 

das condições climáticas entre o início do dia e final da noite. As incubadoras são 

equipamentos próprios para tratar, modificar e estabilizar variações climáticas 

ambientes, de modo a reproduzir as condições ideais de incubação. É possível 

melhorar a eficiência energética das incubadoras, com aplicação de novos materiais, 

dispositivos de controle gases ambientais, temperatura, umidade, e, especialmente, 

outros sistemas de conversão de energia elétrica em energia térmica, além do 

reaproveitamento de energias desperdiçadas.  

A redução do consumo de energia elétrica é o principal desafio para redução 

de custos para os produtores de pintainhos, uma vez que as incubadoras ficam 

ligadas à rede elétrica durante 24 horas por dia durante 21 dias, que é o período 

completo de incubação. Quanto menor o consumo de energia, e, mais eficazes e 

precisos os controles de temperatura, umidade e ventilação, maior será a 

produtividade das incubadoras. Neste sentido, uma das tecnologias alternativas à 

tecnologia resistiva para aquecimento utilizada atualmente nas incubadoras de 

pequeno e médio porte é a utilização de bombas de calor para substituir os 

resistores de aquecimento. 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

A conversão de energia elétrica em energia térmica dentro de um ciclo 

termodinâmico a vapor com o propósito de aquecimento já é utilizada com sucesso 
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em aplicações diversas como sistemas de refrigeração e ar condicionado. Durante o 

funcionamento de qualquer equipamento, existem diversas perdas naturais, fazendo 

seu rendimento resultar abaixo da unidade. Quando se trata de equipamento 

eletromecânico utilizado para aquecer ou resfriar um ambiente dentro de um ciclo de 

compressão a vapor, não é diferente. Entretanto, o que se considera uma perda 

quando se deseja resfriar um ambiente, é considerado ganho durante um processo 

de aquecimento, permitindo rendimentos acima da unidade ou até mais, 

dependendo da otimização do sistemas e condições favoráveis ao processo. Isto 

explica o fato de uma unidade de watt elétrico aplicado no acionamento de uma 

bomba de calor pode transferir mais de um watt térmico de uma fonte de alta 

temperatura para um ambiente de baixa temperatura. Dependendo da otimização do 

sistema e das condições ambientais favoráveis, o coeficiente de desempenho de 

todo o sistema pode superar a seis unidades, o que equivale dizer que um watt 

térmico pode ser transferido de uma fonte de alta temperatura para uma fonte de 

baixa temperatura com 1/6 da energia elétrica necessária para o acionamento da 

bomba de calor. Ainda assim, coeficientes de desempenho acima da unidade já 

podem ser considerados satisfatórios e relevantes, produzindo economia de energia 

elétrica e aumento da eficiência energética. 

Ao longo da pesquisa pretende-se responder a seguinte questão: É possível 

introduzir a tecnologia de bomba de calor para melhorar a eficiência energética de 

uma incubadora de ovos de pequeno ou médio porte com viabilidade técnico-

econômica para atender às demandas de produtores rurais? 

Esta pergunta poderá ser respondida calculando-se a taxa de retorno do 

investimento de uma incubadora com tecnologia de bomba de calor, comparado à 

taxa de retorno de uma incubadora com aquecimento com tecnologia resistiva. 

Deverá ser levado em consideração o desempenho técnico comparativo dos 

dois equipamentos no tocante à manutenção das condições ideais para incubação 

de ovos. 

Outro fator a ser considerado é o fato de que os novos dispositivos de 

controle das condições ambientais a serem incorporados nas incubadoras devem ter 

custo acessível e demandar um custo de manutenção e facilidade operacional que 

justifiquem o investimento neste tipo de melhoria. 
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1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma incubadora para ovos 

com aquecimento baseado em tecnologia de bomba de calor com maior eficiência 

energética do que as atualmente produzidas no mercado mundial. 

Os objetivos específicos são: 

a) analisar as tecnologias existentes no mercado de incubadoras de pequeno 

porte para ovos; 

b) elaborar um projeto de incubadora de pequeno porte com aquecimento 

através de bomba de calor; 

c) construir um protótipo de uma incubadora com aquecimento por bomba de 

calor incluindo inovações visando maior eficiência energética; 

d) medir o consumo de energia elétrica das duas incubadoras, sendo uma 

com o aquecimento por bomba de calor e outra, de mesmo tamanho, com 

aquecimento por resistores elétricos e lâmpadas incandescentes; 

e) comparar os resultados obtidos pelas duas incubadoras; 

f) avaliar a viabilidade técnico-econômica de uma incubadora com 

aquecimento por bomba de calor. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 A redução de custos, eficiência energética e aumento da produtividade são 

perseguidos continuamente em ambientes corporativos. O conceito de melhoria 

contínua também enseja investimento em inovação como pilar na consolidação de 

vantagens competitivas globais. Produtos obsoletos cedem lugar a outros mais 

modernos, eficazes e econômicos, com uma velocidade cada vez maior. 

 A indústria de larga escala no setor avícola segue um ritmo acelerado 

quebrando recordes de produtividade e eficiência energética, enquanto segmentos 

de pequena e média escala do setor aviário não têm à sua disposição equipamentos 

com a mesma tecnologia, especialmente em incubação de ovos. 

Pode-se classificar as incubadoras em três grupos: o primeiro é o de 

incubadoras de pequeno porte, com capacidade para incubar de 35 a 120 ovos 

simultaneamente. O segundo grupo é o das incubadoras de médio porte com 
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capacidades entre 500 e 5.000 ovos incubados simultaneamente. O terceiro grupo é 

o de incubadoras de grande porte com capacidades a partir de 15.000 ovos 

incubados simultaneamente. 

As incubadoras de grande porte ou também denominadas incubatórios, 

devido ao tamanho das instalações, possuem características bastante distintas das 

incubadoras de pequeno e médio porte. As fontes energéticas são diversas, entre as 

quais, aproveitamento de biomassa, cogeração, gás, além da própria energia 

elétrica. O coeficiente de performance (COP) das incubadoras de grande porte é 

muito superior aos das incubadoras de pequeno e médio porte, que utilizam 

basicamente a energia elétrica convertida em calor diretamente de forma resistiva. 

Por esta razão existe a necessidade da melhoria contínua também na produção de 

incubadoras de pequeno e médio porte, reduzindo o consumo de energia elétrica, 

aumentando a produtividade e contribuindo para o fortalecimento do setor em geral. 

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, sendo o primeiro capítulo 

introdutório apresentando o contexto do setor de avicultura no Brasil, bem como a 

definição do problema de pesquisa e os objetivos do presente trabalho. Incluí ainda 

a justificativa para o presente trabalho dentro do contexto da melhoria contínua, 

eficiência energética e inovação tecnológica. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica iniciando pelos 

princípios fundamentais da Termodinâmica Aplicada, conceitos de Energia, Exergia 

e Entropia, aplicados a Bombas de Calor. No mesmo capítulo, os conceitos de 

bombas de calor são aprofundados até se chegar ao conceito de rendimento do ciclo 

de refrigeração (COP), aplicado ao aquecimento. Ainda neste capítulo, são 

apresentados os componentes de uma bomba de calor com suas funções 

específicas dentro do ciclo. Em seguida discorre-se sobre os principais tipos e 

aplicações de bombas de calor. 

O terceiro capítulo apresenta o estado da arte, com referências de trabalhos 

científicos sobre aplicações de bombas de calor, assim como as inovações 

tecnológicas de produtos disponíveis atualmente. 

O quarto capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados nos 
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experimentos, iniciando pela apresentação do protótipo de incubadora com bomba 

de calor, preparação dos dois corpos de testes (incubadora convencional e 

incubadora com bomba de calor), seleção e calibração dos instrumentos de medição 

mais adequados, além da metodologia de coleta de dados. 

O quinto capítulo analisa os dados coletados além de compará-los de 

maneira a propiciar uma análise técnica incluindo os desvios envolvidos em todo o 

processo de medição. Neste mesmo capítulo é executada uma análise de retorno do 

investimento da aquisição de uma incubadora com tecnologia de bomba de calor 

comparado um produto original convencional. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Termodinâmica está ligada a todos os estudos de energia. Por isso se 

define a Termodinâmica como a ciência da energia e das suas interações com a 

matéria. Energia, entropia, exergia e os processos que determinam as suas 

variações, permitem identificar o conceito de energia associado ao conceito de 

entropia nas suas formas generalistas. E ainda, permitem quantificar a energia e 

identificar se a conexão da entropia com a configuração molecular ligada ao estado 

ou ao processo termodinâmico é relevante para a sua generalização conceitual, do 

macro para o microscópico e vice-versa, como segue: 

Os conceitos de energia, entropia e exergia estão de um modo geral 

introduzidos no cotidiano das pessoas e assimilados por elas, sendo hoje em dia 

fontes de informação. A ligação dos conceitos a processos termodinâmicos é 

expressa pelos princípios de base e pelas equações propostas. A eficiência da 

conversão de energia é determinada e comparada entre a eficiência à 1ª Lei da 

Termodinâmica e a eficiência à 2ª Lei da Termodinâmica. A utilidade da comparação 

entre estes parâmetros visa afirmar que o conceito de eficiência à 2ª lei é o mais 

racional entre os conceitos de eficiência usualmente utilizados. 

2.1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS BÁSICOS DE UM SISTEMA TERMODINÂMICO 

Algumas definições e conceitos básicos são necessários para que se possa 

estudar a Termodinâmica. Define-se sistema termodinâmico como a região do 

espaço delimitada fisicamente por duas superfícies geométricas reais ou imaginárias 

que podem ser fixas ou móveis. Arredores é tudo que é externo ao sistema 

termodinâmico. 

Os sistemas termodinâmicos podem ser divididos em sistemas fechados e 

sistemas abertos. Os sistemas fechados são compostos por uma quantidade de 

matéria com massa e identidade fixas. Apenas calor e trabalho podem cruzar a 

fronteira do sistema. Sistemas abertos, também conhecidos por volume de controle, 

são sistemas onde massa, calor e trabalho podem cruzar a sua superfície. 

Propriedades termodinâmicas são as características físicas, químicas e 

energéticas de um corpo ou sistema num dado momento. É qualquer grandeza que 
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define o estado do sistema, tal que as propriedades de estado são parâmetros 

físicos e químicos que quantificam e qualificam o estado de um corpo ou sistema. 

As propriedades podem ser divididas em propriedades extensivas e 

propriedades intensivas. As propriedades intensivas independem da massa contida 

no volume de controle, por exemplo, a pressão, temperatura, concentração, massa 

específica, entre outras. As propriedades extensivas são aquelas que variam 

diretamente com a massa dentro do volume de controle. Elas são o resultado de um 

somatório de valores nas diferentes porções existentes dentro do sistema, quando 

este está subdividido. Pode-se citar entre outras a massa, o volume total e o 

comprimento. 

Um sistema encontra-se em equilíbrio termodinâmico quando não está 

sujeito a mudança de estado. Um estado estará sempre fazendo referência a um 

estado de equilíbrio em relação à igualdade das forças mecânicas, inexistência de 

reações químicas e manutenção da temperatura. 

Processo é uma sucessão contínua de estados de equilíbrio de um sistema. 

Os processos têm várias denominações, de acordo com o estado de um sistema. 

Quando a temperatura permanece constante, o processo é denominado isotérmico. 

Quando a pressão permanece constante, o processo é denominado isobárico. 

Quando o volume permanece constante, o processo é denominado isométrico. 

Quando a entropia permanece constante, o processo é denominado Isentrópico. 

Finalmente, quando um processo tem entalpia constante, é denominado Isentálpico. 

Quando o estado de um sistema muda, diz-se que foi submetido a um 

processo. Para descrever o processo é preciso especificar o estado inicial, o estado 

final e o caminho percorrido. Os processos podem ser divididos em reversíveis e 

irreversíveis, sendo que processos reversíveis são aqueles onde existe a 

restauração do estado inicial de um sistema e do ambiente ao final de um processo, 

sem a existência de efeitos residuais a nenhum deles. Quando não é possível 

restaurar o estado inicial do sistema e do ambiente após um processo, ou mesmo 

que isto seja possível, mas gerando efeitos residuais ao sistema ou ao ambiente, 

este processo é denominado irreversível. 

Quando um sistema em dado estado inicial passa por um certo número de 

mudanças de estado e retorna a seu estado inicial denominamos Ciclo 

Termodinâmico, como demonstrado na Figura 1. 
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FIGURA 1 - DIAGRAMA PV 

 

FONTE: OLIVEIRA (2012). 

2.2 PROPRIEDADES INTENSIVAS, EXTENSIVAS E ESPECÍFICAS 

 Segundo Oliveira (2012) as propriedades podem ser divididas em três 

grupos específicos: propriedades intensivas, propriedades extensivas e 

propriedades específicas. As propriedades intensivas são aquelas que não 

dependem do tamanho do sistema. As propriedades extensivas são a soma das 

propriedades de um sistema composto por vários subsistemas. 

Já as propriedades específicas ou também denominadas propriedades 

mássicas, são aquelas em que uma propriedade é dividida pela massa do sistema 

ou subsistema. Sem exceção, todas as propriedades específicas são também 

propriedades intensivas. 

2.3 MUDANÇA DE FASE E MISTURA BIFÁSICA 

 Uma substância pode coexistir em duas ou mais fases (sólida, líquida e 

gasosa). A mudança de fase a pressão constante, faz-se a temperatura constante. 

Esta também é chamada de temperatura de saturação, em que duas fases da 
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mesma substância coexistem. 

 As tabelas termodinâmicas expressam valores de entalpia, entropia e título 

de um líquido saturado ou vapor saturado além de várias propriedades de um fluido. 

Estes valores também são utilizados para determinação da energia interna do 

sistema. Assim sendo, pode-se dimensionar equipamentos otimizando e adequando 

o uso da energia dentro de um processo. 

2.4 DIAGRAMAS DE ESTADO 

Estado de um corpo ou sistema são as propriedades físicas e químicas de 

um corpo ou sistema que se encontra em equilíbrio morfológico e energético. O 

estado de uma substância simples em equilíbrio é determinado por duas 

propriedades intensivas independentes. Qualquer outra propriedade pode ser 

determinada a partir destas duas propriedades independentes. 

Os diagramas de estado termodinâmico representam o estado do sistema 

como um gráfico bidimensional relacionando duas propriedades independentes. 

Cada processo termodinâmico tem um gráfico em função do ciclo e das 

propriedades relacionadas. Os mais comuns relacionam temperatura com volume, 

pressão com volume e temperatura com entropia. 

Os diagramas servem para identificação física e matemática dos fenômenos 

de estado ocorridos dentro de um ciclo de compressão a vapor, considerando as 

propriedades dos gases utilizados para cada processo. Existem diagramas para 

cada um dos gases utilizados comumente no mercado. Estes diagramas são a base 

dos dados obtidos na forma de tabelas para utilização de forma simplificada pelos 

profissionais que atuam na área de refrigeração e aquecimento. 

No caso bombas de calor, onde existe mudanças de fase, o diagrama mais 

utilizado relaciona temperatura com entropia (T-s), conforme Figura 2. 
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FIGURA 2 - DIAGRAMA T-s 

 

FONTE: OLIVEIRA (2012). 

2.5 ENERGIA 

Energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico 

têm de realizar trabalho, um conceito básico e fundamental da 1ª Lei da 

Termodinâmica e um termo genérico que tem relação com os fenômenos da 

natureza. Possui significado de capacidade para mudança. A análise qualitativa da 

energia dentro de um sistema ou processo permite um melhor entendimento das 

transformações físico-químicas e suas inter-relações, assim como um tratamento 

adequado dos dados obtidos durante experimentos científicos. 

A energia apresenta várias formas utilizáveis de transformação: 

a) energia em trânsito observável na fronteira do sistema; 

b) energia associada à energia interna em termos físicos; 

c) energia associada a ligações atômicas e moleculares. 
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2.6 ENTROPIA 

Entropia é um conceito que exprime transformação interna, o qual necessita 

do entendimento de fenômenos ocorridos no cotidiano com múltiplos significados: 

a) desorganização de sistemas (combustão, expansão, dissolução, entre 

outros); 

b) alterações de conteúdos energéticos (fusão, vaporização, filtração entre 

outros); 

c) mudanças de capacidades exergéticas (calor, trabalho, reação química, 

entre outros); 

d) probabilidade de ocorrência de estado e/ou processo (organização 

atômica e molecular, reação química, entre outros); 

e) conhecimento e ignorância (informação, surpresa, comunicação escrita, 

teoria de Shanon, entre outros). 

A entropia está associada a um estado macroscópico de equilíbrio 

correspondente ao número de compleições que o realizam. Segundo Boltzman, 

entropia é uma medida da desordem microscópica do estado físico, conforme 

equação (1). 

𝑆 = log Ω = 𝑘 ∗ log
ω

ω0
                                                 (1) 

Nota: Ω = ω / ω0 = número de compleições / nº total de compleições = 

probabilidade termodinâmica, sendo k = 1,372x10-16 erg/K, a constante de Boltzman. 

A variação de entropia é proporcional à variação do conhecimento da 

configuração molecular associada ao estado macroscópico. Processos reais 

ocorrem sempre com geração de entropia, ou seja, há sempre um excesso de 

entropia que não pode ser contabilizado apenas pela variação da entropia associada 

aos fluxos de calor. Fazendo um balanço da variação da Entropia entre um estado 

final e um estado inicial, após descontar a variação de entropia relacionada à 

presença de fluxos de calor (entropia térmica, ΔST = Q/T), tem-se obrigatoriamente 

um resultado superior a zero. Para um sistema fechado isolado, a geração de 

entropia define-se simplesmente como sendo igual à variação da entropia: 
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Π =  Δ𝑆𝐼𝑆𝑂   [𝑘𝐽/𝐾]                                                   (2) 

2.7 EXERGIA 

Exergia é a capacidade de transformar energia em trabalho. Exprime o 

conceito da energia nos sistemas de conversão de matéria. O conceito, apesar de 

antigo, tem despertado interesse da ciência no âmbito da utilização de tecnologias 

mais eficientes de conversão energética. Exergia constitui um conceito resultante de 

um problema de engenharia ou de um problema relacionado com a capacidade de 

transmitir informação. 

Os diagramas termodinâmicos são formas tridimensional e bidimensional de 

entender a Termodinâmica. Processos termodinâmicos reais apresentam sempre 

geração de entropia. O significado físico consequente ao fenômeno é a destruição 

da exergia, que se traduz em lixo energético ou desperdício. Os ciclos 

termodinâmicos exergéticos são sequências organizadas de processos que 

produzem Exergia. Eles transferem energia para utilização em processos industriais, 

transformam matéria e transferem energia para o meio ambiente, sem 

aproveitamento útil. As concentrações energética e mássica no espaço e no tempo 

são expressivas e devem ser reduzidas de modo a atenuar os seus efeitos ao meio 

ambiente. 

2.8 TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA: CALOR E TRABALHO 

 Define-se calor como uma forma de energia em trânsito. A transferência de 

calor somente ocorre quando existe diferença de temperatura na fronteira de dois 

corpos ou sistemas. A transferência da energia devida a um movimento ou distorção 

de parte da fronteira, resultante da aplicação de uma força mecânica é denominada 

trabalho. 

 Calor e trabalho são formas diferentes de transferência de energia, existindo 

apenas na fronteira de um sistema. São propriedades de estado. Calor e trabalho 

não existem dentro de um sistema. São propriedades transitórias que aparecem na 

fronteira de um sistema quando ocorre um processo. Não servem para descrever o 
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estado de um sistema, mas sim para descrever o processo seguido pelo sistema. 

2.9 CICLO DE REFRIGERAÇÃO 

O princípio básico do ciclo de refrigeração é de que dois corpos que estão 

em equilíbrio térmico relacionados a um terceiro corpo, entrarão em equilíbrio 

térmico entre si. Ou seja, enquanto houver transferência de calor em “a” as 

propriedades de “b” e de “c” modificar-se-ão (Figura 3). 

FIGURA 3 - TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

 

FONTE: SANTOS (2014). 

Em 1902 o Eng. Willis Carrier inventou um equipamento que resfriava o ar 

de um ambiente utilizando um processo de transferência de calor através de 

propriedades termodinâmicas do gás submetido a compressão e posteriormente 

expansão dentro de um ciclo fechado, chamado de Ciclo de Refrigeração. 

O equipamento possuía basicamente quatro componentes, divididos em dois 

circuitos chamados de alta pressão e baixa pressão. No primeiro componente do 

circuito, o compressor, ocorria a compressão do gás. Durante a compressão havia 

geração de calor devido ao atrito molecular. Este gás quente era conduzido através 

de uma tubulação metálica até o segundo componente chamado condensador, uma 

serpentina onde transferia calor para o ambiente externo. A transferência de calor 

para o ambiente provocava condensação do gás ocorrida pela transformação da 

fase gasosa para a fase líquida. O gás na forma líquida, a alta pressão e 

temperatura ambiente era conduzido por uma tubulação metálica até o terceiro 

componente, chamado válvula de expansão que tinha a função de reduzir a pressão 

do líquido sem variação da temperatura. Sendo assim, o líquido a temperatura 

ambiente e baixa pressão era conduzido através de uma tubulação até o quarto e 

último componente do ciclo chamado de evaporador. O evaporador, tal qual o 
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condensador, tratava-se de uma serpentina que transferia calor com o ambiente, 

provocando uma reação endotérmica. Ou seja, para que a transformação pudesse 

ocorrer, havia necessidade do calor existente no ambiente a ser transferido para o 

gás. Como este último componente ficava localizado justamente no ambiente 

interno, era de lá que extraía a energia térmica necessária para sua evaporação, 

efetuando assim o resfriamento do ambiente interno. 

Com a tecnologia da refrigeração disponível na época, surgiram diversas 

aplicações para o uso do frio, tais como conservação de alimentos e medicamentos. 

Os equipamentos tornaram-se populares e acessíveis à sociedade em geral, que 

mudou seus hábitos, criando um mercado consumidor. O equipamento mais 

demandado, devido à sua larga utilização foi o refrigerador residencial, que consistia 

em um gabinete com paredes isoladas termicamente que mantinha a temperatura 

entre 0ºC e 5ºC em seu interior, possibilitando a conservação da maioria dos 

alimentos até hoje produzidos, conforme a Figura 4. 

 

FIGURA 4: CICLO DE REFRIGERAÇÃO DE CARNOT 

 

FONTE: MESQUITA (2009). 

 

Houve uma evolução significativa com a criação do Ciclo Reverso, ou seja, o 

mesmo equipamento poder transferir frio ou calor a um mesmo ambiente de acordo 

com as necessidades. Ao equipamento de refrigeração utilizado para o 

aproveitamento do calor transferido no condensador com objetivo principal de 

aquecimento, deu-se o nome de bomba de calor. 

Os gases refrigerantes usados no início da refrigeração eram a amônia, 

dióxido de enxofre e o cloreto de metil. Assim sendo, a refrigeração era um processo 
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perigoso, explosivo, inflamável e tóxico. 

Premida pela sociedade em geral, a indústria começou a estudar alternativas 

mais seguras, além de elevar o rendimento dos ciclos de compressão a vapor e 

consequentemente dos equipamentos de refrigeração produzidos. 

Em 1932 o cientista Thomas Midgely Jr inventou o Gás Refrigerante 12, 

mais conhecido como Freon 12. Este gás é um cloro-flúor-carbono (CFC) que tinha a 

característica de ser endotérmico durante a expansão ou vaporização. O Freon 12 

não era inflamável, explosivo, tóxico ou corrosivo. A pressão necessária para que 

suas propriedades termodinâmicas ocorressem com transferência de calor era bem 

inferior à requerida pelos gases refrigerantes conhecidos até então. Isto contribuiu 

imensamente para a redução de custos da fabricação de compressores e todos os 

componentes do ciclo de refrigeração, tornando os produtos mais baratos e 

consequentemente mais acessíveis ao mercado consumidor. Mesmo assim, 

continuaram os estudos para desenvolvimento de gases mais eficazes buscando a 

melhoria dos equipamentos produzidos, além da redução de custos de produção. 

Com o desenvolvimento de pequenas unidades domésticas e comerciais, 

automáticas, os refrigerantes dióxido de enxofre e cloreto de metila entraram em 

uso. O cloreto de metila foi desenvolvido para uso em compressores centrífugos. 

Com exceção da amônia, todos estes refrigerantes foram substituídos pelos 

hidrocarbonetos halogenados, sintetizados a partir dos hidrocarbonetos da série 

metano e etano que, devido às suas excepcionais qualidades, constituíam os 

refrigerantes para a maior parte das instalações de refrigeração. 

A preocupação com a saúde, segurança, meio ambiente e conservação da 

energia motivaram a indústria a desenvolver novos gases refrigerantes. 

Tanto na forma líquida como na de vapor, os refrigerantes halogenados não 

alteram o odor, gosto, cor ou estrutura de materiais refrigerados tais como produtos 

lácteos, carnes, vegetais, plantas ou peles ou tecidos. 

Os hidrocarbonetos halogenados permanecem como refrigerantes na 

atualidade. A amônia ainda é usada amplamente na refrigeração de grandes 

ambientes industriais, devido ao custo inferior e suas propriedades térmicas, se 

comparado com os refrigerantes halogenados. Alguns outros refrigerantes também 

encontram uso limitado em aplicações especiais. 

Em 1974, Molina e Rowland, pesquisadores do Departamento de Química 
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da Universidade da Califórnia, apresentaram uma teoria de que os CFCs estariam 

destruindo a camada de ozônio. Por sua grande estabilidade química, os CFCs 

conseguem chegar na estratosfera intactos, sem modificar a sua molécula. Nessa 

altura, a forte radiação solar existente quebra a molécula de CFC, e o átomo de 

cloro se desprende, o que permite que ele reaja com o ozônio. Cada átomo de cloro 

poderia destruir cerca de 100.000 moléculas de ozônio antes de ficar inativo, 

retornando eventualmente à troposfera, onde as chuvas e outros processos o 

removeriam da atmosfera. Segundo essa teoria, os CFCs permanecem na atmosfera 

por longo período, de 40 a 150 anos. 

Após vários anos de negociação, paralelamente a um intenso debate 

científico, foi possível firmar, em setembro de 1987, em Montreal (Canadá), um 

acordo entre vários países, com o objetivo de proteger a camada de ozônio. 

Inicialmente com 24 países participantes, o acordo chamado PROTOCOLO DE 

MONTREAL, definiu prazos para a redução da produção e consumo de substâncias 

prejudiciais à camada de ozônio. 

Constam do Protocolo todas as substâncias com reconhecido Potencial de 

Destruição da Camada de Ozônio (cuja sigla em inglês é ODP). O ODP não é o 

mesmo para todas as substâncias, pois algumas são mais agressivas e outras 

menos. Por esse motivo, os prazos para redução de produção e consumo destas 

substâncias são diferentes. 

Com o Protocolo de Montreal, as restrições ao uso dos CFCs se tornaram 

maiores. Signatários do Protocolo de Montreal, dentre eles o Brasil, 

comprometendo-se, a cumprir com os prazos de redução estabelecidos e a buscar 

alternativas ao uso do CFC, bem como controlar a sua emissão. 

Então, a partir de 2003, começou a substituição do Freon 12 pelo 

clorodifluorometano ou difluoromonoclorometan, que é um hidroclorofluorocarbono, 

HCFC mais conhecido como HCFC-22 ou R-22. O refrigerante Freon 22 é também 

um fluido refrigerante da família Freon® da Dupont®. Este gás incolor tem 

características físicas excelentes para trabalhos em temperatura média e baixa. É 

utilizado em refrigeradores de diversas marcas, sistemas de climatização comercial 

de expansão direta e indireta com compressores alternativos e a parafuso, além de 

bombas de calor. Seu uso tem sido progressivamente reduzido, pois esta molécula 

tem potencial de depleção de ozônio (ODP) e alto potencial de retenção de calor 
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(GWP). A Figura 4 apresenta o Diagrama de Mollier (P x h) para o refrigerante 22 

(Freon 22). 

FIGURA 4 - DIAGRAMA DE MOLLIER PARA O R22 

 

FONTE: FRANÇA (2005). 

Entretanto, pesquisas demonstraram que o gás R22 apresenta também 

grandes desvantagens para a natureza e para os seres humanos. Isso porque, além 

liberar CFCs (clorofluorcarbonos) no meio ambiente, ele é inflamável, degrada a 

camada de ozônio, e, em contato com a pele ou com os pulmões, pode gerar 

irritação e asfixia. 

O impacto dos CFCs no meio ambiente fez com que muitos países se 

atentassem e assinassem, em 1987, o Protocolo de Montreal, que tem como 

objetivo reduzir o uso de poluentes ao passar do tempo, até que, em 2040, esses 

não sejam mais utilizados. Isso quer dizer que equipamentos novos já estão sendo 

produzidos sem CFCs. Em muitos países, o consumo do R22 ainda é alto, 

principalmente em estabelecimentos comerciais e industriais. Dessa forma, 

fabricantes de equipamentos intensificaram estudos na busca outras soluções. 

Como resultado de pesquisas, foram surgindo no mercado outros gases, tais como o 

https://www.totalar.net/gas-refrigerante/
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R410A, R407C, R404A, R134A e o R422D, Todos eles têm características físicas, 

técnicas e ambientais superiores às do R22, contribuindo para redução do 

aquecimento global. 

2.10 BOMBA DE CALOR 

Bomba de calor é um equipamento termodinâmico capaz de transferir 

energia na forma de calor de um ambiente de temperatura inferior, chamado de 

fonte fria, para um ambiente de temperatura superior, chamado de fonte quente, por 

meio de variação da entropia do gás refrigerante. Este processo pode ser 

representado pelo ciclo de Carnot, representado na Figura 5 

FIGURA 5 - DIAGRAMA DE CICLO DE CARNOT 

 

FONTE: BLOG POLÊMICOS (2012). 

Como citado por Tessaro (2012) segundo Stoecker e Jabardo (1994) o ciclo 

de Carnot se destaca por se tratar de um ciclo termodinâmico ideal, que opera entre 

dois níveis de temperatura, portanto, é o ciclo que apresenta a maior eficiência. Pelo 

fato do ciclo de Carnot ser ideal, ele representa o limite máximo de eficiência de 

operação de um ciclo entre dois níveis de temperatura, sendo assim, um ciclo real 

que opera nos mesmos níveis deve apresentar eficiência inferior à do ciclo de 
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Carnot. 

Na Figura 6, os processos 1-2 e 3-4 ocorrem adiabática e reversivelmente, 

permanecendo constante a entropia. Assim verifica-se que o ciclo de Carnot é 

composto por dois processos isotérmicos e dois isoentrópicos, conforme 

representado na Figura 7 para um diagrama temperatura absoluta (T) pela entropia 

(s). 

FIGURA 6 - CICLO DE CARNOT APLICADO A BOMBAS DE CALOR 

 

FONTE: TESSARO (2012). 

FIGURA 7 – DIAGRAMA DE TEMPERATURA E ENTROPIA DE UMA BOMBAS DE CALOR 

 

FONTE: TESSARO (2012). 
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Ainda como citado em Tessaro (2012) ainda segundo Stoecker e Jabardo 

(1994) num ciclo de Carnot real, dotado de fluído refrigerante a pressão constante, 

há a mudança de fase desse fluído em dois pontos do processo e é nessa mudança 

de fase onde ocorre a evaporação (baixa temperatura) e a condensação (alta 

temperatura). A Figura 8 ilustra o processo na região de saturação em um diagrama 

p-h (pressão-entalpia) e a Figura 7 ilustra o mesmo ciclo no diagrama T-s 

(temperatura-entropia). 

FIGURA 8 – CICLO DE CARNOT EM UM DIAGRAMA p-h 

 

FONTE: TESARO (2012). 

 

Para melhor compreender o ciclo de Carnot através dos diagramas das 

figuras 7 e 8, Stoecker e Jabardo (1994) descrevem o ciclo a partir do processo 4-1, 

em que o fluido refrigerante se evapora a pressão constante, o processo de 

mudança de fase é concluído no estado 1, em que o líquido ainda se encontra 

misturado ao vapor. Do estado 1 para o 2 há a compressão do fluido de forma que o 

mesmo chegue ao estado 2 como vapor saturado. O próximo passo é o processo 2-

3, em que o refrigerante se condensa a uma pressão constante. Essa condensação 

é concluída no estado 3, como líquido saturado. O processo de expansão 

isoentrópica, a partir do estado 3, leva o fluido refrigerante de volta ao estado 4. 
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Conforme ilustrado nos diagramas para o ciclo de Carnot, o fluído 

refrigerante circula de forma cíclica pelo sistema de uma bomba de calor, sendo que, 

quando atinge o processo 2-3 há uma rejeição de calor através da condensação do 

fluído. Em uma máquina real de bombeamento de calor, o processo de condensação 

se dá em um trocador de calor, que é o elemento da máquina utilizado para aplicar 

essa energia conforme é desejado. Essa transferência do calor ocorre por 

convecção ou condução através do ar forçado ou também por água, isso dependerá 

da construção da máquina. 

De acordo com a 2ª lei da termodinâmica, o calor não pode 

espontaneamente fluir de uma posição mais fria para uma posição mais quente. 

Para que isto ocorra há necessidade de trabalho. 

Bomba de calor é uma máquina de ciclo contínuo que recebe trabalho para 

transferir calor de uma fonte de temperatura baixa para outra de temperatura mais 

elevada (Figura 9).  

FIGURA 9 - ESQUEMA DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA TÉRMICA 

 

FONTE: OLIVEIRA (2012). 

As bombas de calor podem essencialmente ser pensadas como motores que 

permitem que a energia seja transferida de uma fonte quente, para uma fonte fria, 

consumindo trabalho durante o processo. A escolha tanto dos equipamentos quanto 

dos fluidos refrigerantes se baseia na sua utilização. As bombas de calor que 

operam segundo o ciclo de compressão de vapor são analisadas com relação ao 

seu desempenho energético e econômico. O desempenho energético engloba a 

determinação dos valores de coeficiente de eficácia, potência consumida do 

compressor, taxas de transferência de calor no condensador e evaporador, 
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temperaturas de condensação e evaporação além do fluido refrigerante escolhido. O 

desempenho econômico leva em conta o custo inicial do equipamento, taxas e o 

tempo de retorno deste investimento (GUILHERMETTI, 2007) 

Relacionando o princípio da conservação de energia ao contexto da 

termodinâmica, um sistema não pode criar ou consumir energia. Pode apenas 

armazená-la e/ou transferi-la para o meio onde se encontra na forma de trabalho, ou 

ambas as formas simultaneamente. Ao receber uma quantidade “Q” de calor, esta 

poderá realizar um trabalho “T” e aumentar a energia interna do sistema “ΔU”, 

expressada matematicamente por (SOFISICA, 2017): 

𝑄 =  𝑇 +  Δ𝑈                                                        (3) 

Onde: 

Q = Quantidade de calor transferida pela fronteira de medição [J]; 

T = Trabalho realizado [J]; 

ΔU = Variação da energia interna do sistema (Entropia) [J]. 

 

Pode-se observar o comportamento para cada uma das grandezas 

apresentadas na Tabela 1: 

TABELA 1 – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO 

Calor Trabalho Energia Interna Q//ΔU 

Recebe Realiza Aumenta > 0 

Cede Recebe Diminui < 0 

Não transfere 
Não realiza e nem 

recebe 
Não varia = 0 

FONTE: Só Física (2014). 

De acordo com a 2ª Lei da Termodinâmica é necessário realizar um trabalho 

para o funcionamento de um sistema. Não existe transferência de calor espontânea 

de uma fonte fria para uma fonte quente. 
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2.10.1 Funcionamento das bombas de calor 

Uma bomba de calor bombeia (transfere) o calor de um lugar para outro. 

Essas máquinas, movidas a energia elétrica, têm como principal característica a 

capacidade de absorver calor de um meio a baixa temperatura e transferir esse calor 

absorvido para outro meio a alta temperatura. 

A Figura 10 representa o ciclo de compressão de vapor que é o ciclo mais 

utilizado pelas bombas de calor existentes devido à sua simplicidade e eficiência. 

FIGURA 10 - CICLO DE COMPRESSÃO DO VAPOR 

 

FONTE: GUILHERMETTI (2007). 

A vantagem de se bombear calor é que uma menor quantidade de energia 

elétrica é necessária para se aquecer o mesmo ambiente, se comparado com um 

aquecedor elétrico ou fornalha elétrica. É possível obtenção de três vezes ou mais 

calor para cada watt elétrico consumido, sendo que, em um aquecimento resistivo 

esta relação é de um para um. 
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Segundo Belo (2013) as bombas de calor permitem para a mesma utilização 

de energia elétrica fornecer uma potência térmica superior à consumida, pelo COP 

no ciclo termodinâmico. 

2.10.2 Componentes de uma bomba de calor 

Os componentes deste ciclo são: evaporador, compressor, condensador e 

válvula de expansão além do fluido refrigerante, os quais são conectados para dar 

forma a um circuito fechado. Também são necessários elementos de controle de 

temperatura, como termostatos, que ligam ou desligam o compressor, de acordo 

com a regulagem da temperatura. 

Fluido refrigerante 

O fluido de trabalho de uma bomba de calor é o elemento que transfere a 

energia removida no evaporador acrescida da energia de compressão para o 

condensador. O que se leva em conta nessa escolha são suas propriedades 

termodinâmicas, como a pressão de saturação nas temperaturas de condensação e 

evaporação, entalpia específica de vaporização nas temperaturas de condensação e 

evaporação, temperatura e pressão crítica, temperatura de descarga do compressor, 

volume específico, toxicidade, inflamabilidade e estabilidade térmica. 

A escolha dos fluidos refrigerantes neste trabalho foi determinada pela sua 

utilização em equipamentos nos dias atuais. Para baixas temperaturas tem sido 

utilizado R-134a (1,1,1,2-tetrafluoretano) e para altas temperaturas tem sido utilizado 

R-236fa (1,1,1,3,3,3-hexafluorpropano). Dentre os refrigerantes que atendem as 

características ambientais contra a destruição da camada de ozônio e de 

aquecimento global estão os hidrocarbonetos. Estes refrigerantes ainda não tinham 

sido considerados uma alternativa de substituição, pois são inflamáveis. Em 

algumas partes do mundo, principalmente na Europa, existem sistemas operando 

com hidrocarbonetos como fluido refrigerante. Para baixas temperaturas as 

pesquisas indicam R-600a (isobutano) e para altas temperaturas R-600 (butano). A 

Tabela 2 faz a comparação entre os fluidos refrigerantes utilizados para duas 

propriedades termodinâmicas, pressão crítica e temperatura crítica. 
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TABELA 2 - PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DOS FLUIDOS REFRIGERANTES UTILIZADOS 

 R-12 R-114 R-600a R-600 R-134a R-2361fa  

Tcrítica 112,0 145,7 134,7 152,0 101,1 124,9 °C 

Pcrítica 41,4 32,6 36,3 38,0 40,6 32,0 BAR 

 

FONTE: GUILHERMETTI (2007). 

Compressor 

O compressor é responsável por bombear o gás refrigerante em um circuito 

fechado, elevando sua temperatura e pressão. O coeficiente de eficácia do 

compressor está diretamente ligado à movimentação do refrigerante no sistema e 

pelo aumento da pressão do refrigerante. O tipo de compressor utilizado em um 

sistema depende da sua utilização. Os principais tipos de compressores utilizados 

atualmente são: alternativo (Figura 7), rotativo e scroll, sendo todos eles construídos 

hermeticamente, onde o elemento compressor fica junto ao motor elétrico dentro de 

uma carcaça lacrada. O compressor mais utilizado para bombas de calor de 

pequena capacidade, são os alternativos herméticos, dada sua simplicidade 

construtiva e custos de produção e manutenção. À medida que a capacidade 

aumenta, temperaturas diminuem ou mesmo de acordo com o tipo de aplicação, 

outros tipos de compressores mais eficientes são utilizados. 

FIGURA 11 - COMPRESSOR ALTERNATIVO HERMÉTICO 

 

FONTE: Adaptado de EMBRACO (2017). 
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O compressor alternativo tem um pistão acoplado a um eixo excêntrico que 

exerce movimentos alternados dentro de um cilindro, comprimindo o gás 

refrigerante. Sua utilização atualmente se restringe a sistemas de pequena 

capacidade, como geladeiras e pequenas câmaras frias. O compressor rotativo tem 

um rotor excêntrico que gira dentro de um cilindro. Possui dimensões compactas, 

baixo nível de ruído, maior eficiência comparado ao compressor alternativo. O 

compressor scroll tem duas partes separadas em forma espiral. Uma permanece fixa 

enquanto a outra gira em órbita a ela. O compressor scroll em média é 5 a 10% mais 

eficiente que um compressor alternativo de igual capacidade; não possui válvulas, 

sendo extremamente resistente a golpes de líquido; possui 64% menos partes 

móveis que um compressor alternativo de igual capacidade; operação suave e 

silenciosa, baixa variação de torque, o que proporciona um aumento na vida útil do 

motor, reduzindo a sua vibração. 

Condensador 

O condensador (Figura 12) permite a transferência de calor do refrigerante 

para o fluido que deve ser aquecido. Existem vários tipos de condensadores, sendo 

os mais comuns para aplicações em bombas de calor os condensadores a placas 

(utilizados em bombas de calor com fonte térmica de água ou geotérmica) e os 

condensadores aletados (utilizados em bombas de calor com fonte térmica de ar). 

Nos condensadores aletados é necessário o acoplamento de um ventilador para 

promover o fluxo de ar pelas aletas da serpentina: 

FIGURA 12 - CONDENSADOR 

 

FONTE: Adaptado de EMBRACO (2017). 
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Evaporador 

Trata-se de uma serpentina aletada, normalmente de cobre, cuja função é 

permutar calor do líquido refrigerante com o meio ambiente, promovendo a 

transformação endotérmica da fase líquida para a fase gasosa do fluido refrigerante. 

Existem vários tipos de evaporadores (Figura 13), sendo que os mais comuns 

seguem os mesmos princípios dos condensadores. 

FIGURA 13 - EVAPORADOR ALETADO VENTILADO 

 

FONTE: Adaptado de EMBRACO (2017) 

Dispositivos de Expansão 

Para aplicações industriais o dispositivo mais utilizado é a válvula de 

expansão termostática. Esta válvula reduz a pressão do refrigerante de 

condensação para a pressão de evaporação e controla sua vazão de forma que o 

evaporador receba a quantidade necessária que pode ser evaporada. Para 

potências entre 0,25 HP até 2 HP utiliza-se um capilar, que atua como elemento 

simplificado exercendo a função da válvula de expansão termostática. 
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FIGURA 14 - VÁLVULA DE XPANSÃO TERMOSTÁTICA 

 

FONTE: CSB PISCINAS (2017) 

Bomba de calor Completa 

Tem-se na Figura 15 o sistema completo de uma bomba de calor, onde 

pode-se observar na parte superior a unidade condensadora. Na parte inferior, a 

unidade evaporadora, composta pelo compressor, evaporador ventilado e válvula de 

expansão 

FIGURA 15 - BOMBA DE CALOR COMPLETA 

 

FONTE: Adaptado de EMBRACO (2017). 
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2.10.3 Coeficiente de Eficiência de uma bomba de calor (COP) 

Segundo Wylen, Sonntag e Borgnakke (1998) o condensador de uma bomba 

de calor pode ser considerado um volume de controle, o qual trabalha em regime 

permanente, pois transfere calor de um fluido refrigerante para um meio a ser 

aquecido, como por exemplo ar ambiente, água que circula num sistema de 

aquecimento, entre outros. O fluxo de calor rejeitado pelo condensador pode ser 

calculado através da equação (4). 

 

Qcv = m.(hs – he)      (4) 

 

Onde: 

Qcv = Fluxo de energia térmica através da superfície de controle [J.s-1]; 

m = Fluxo de massa através da superfície de controle [kg.s-1]; 

hs = Entalpia de saída do fluído à pressão constante [kJ.kg-1]; 

he = Entalpia de entrada do fluído à pressão constante [kJ.kg
-1

] 

 

Para a massa de fluido que circula no condensador, tem-se: 

 

m = φ.v.A        (5) 

 

φ = Densidade do fluído (kg.m-3); 

v = Velocidade do fluido que passa pelo condensador (m.s-1); 

A = Área do condensador (m2) 

 

Halász (1984) obteve o valor da capacidade calorífica de uma bomba de 

calor utilizada para aquecimento de água, medindo o fluxo de massa da água e a 

diferença da temperatura da água que circulava entre a entrada e a saída da bomba 

de calor. A quantidade de energia elétrica necessária para o funcionamento do ciclo 

incluía o compressor e a bomba de água utilizada para circulação da mesma. Desta 

forma, o resultado foi baseado na quantidade de energia calorífica recebida pelo 

meio aquecido, que foi uma massa de água circulante no sistema aquecido. 

No presente trabalho, a capacidade calorífica da bomba de calor foi 
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calculada baseando-se na energia transferida pela bomba de calor ao meio 

aquecido, ou seja, o ar ambiente contido no espaço interno de uma incubadora de 

ovos de pequeno porte. Neste caso o cálculo foi feito variação da temperatura do 

fluido refrigerante conforme a equação 6. 

 

Qc = m.cpa.ΔT        (6) 

 

Onde: 

Qc = Capacidade calorífica da bomba de calor [kW]; 

m = Fluxo de massa do fluído refrigerante [kg.s-1]; 

cpa = Calor específico do fluído [kJ.kg-1.ºC-1]; 

ΔT= Diferença de temperatura entre a entrada e saída do fluído refrigerante no 

condensador [ºC]. 

 

Conforme Stoecker e Jabardo (1994) a denominação bomba de calor é 

usada para designar ciclos caloríficos dos quais pretende-se aproveitar o calor 

rejeitado para o meio a alta temperatura, em contraste aos ciclos frigoríficos, cuja 

função é a remoção de calor do meio a baixa temperatura. Enquanto a eficiência de 

um ciclo frigorífico se caracteriza pelo COP (Coefficient of Performance) a da bomba 

de calor é definida como coeficiente de desempenho HPPF (heat pump performance 

factor), que é a relação entre a quantidade de calor desejado pela energia ativa 

gasta para se atingir esse calor desejado. O HPPF de qualquer bomba de calor pode 

ser calculado através da equação (7). 

 

HPPF = Qc.P-1        (7) 

 

Onde: 

Qc = Capacidade calorífica da bomba de calor [kW]; 

P = Potência ativa total consumida para operar o ciclo (kW] 

 

Desta forma, O COP ou HPPF mede a razão entre a capacidade calorífica 

do ciclo e a potência consumida pelos componentes da bomba de calor: 
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𝐶𝑂𝑃 𝑜𝑢 𝐻𝑃𝑃𝐹 =  
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟+ 𝑊𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟+ 𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 
   (8) 

Onde: 

Qcondensador = Capacidade calorífica do condensador [kW]; 

Wcompressor = Trabalho produzido pelo compressor [kW]; 

Wventilador = Trabalho produzido pelo Ventilador [kW]; 

Wbomba = Trabalho produzido pela bomba de circulação de água [kW]; 

 

Ressalvando-se o caso de bombas de calor onde não existe uma bomba de 

circulação de água, o valor de Wbomba é nulo. 

2.11 TIPOS DE BOMBAS DE CALOR E APLICAÇÕES 

As bombas de calor transferem energias térmica do ar, solo ou água para 

ambientes que utilizam calor útil para aquecimento. A tecnologia mais comum utiliza 

um ciclo de compressão a vapor bastante eficiente que, normalmente, oferece de 

três a cinco vezes mais energia útil do que a absorvida pela própria bomba de calor. 

Segundo Oliveira (2012) as bombas de calor podem ser classificadas em 

bombas de calor de ciclo contínuo e bombas de calor de ciclo reversível. As bombas 

de calor de ciclo contínuo fornecem apenas calor e são utilizadas na sua grande 

maioria para: 

 Aquecimento de piscinas; 

 Aquecimento de água para uso em chuveiros e lavatórios; 

 Aquecimento para climatização de ambientes; 

 Aquecimento de água ou produtos para fins de processos industriais 

As bombas de calor de ciclo reversível podem ser utilizadas tanto para 

aquecimento quanto para resfriamento, de acordo com a necessidade. Operando no 

modo resfriamento, podem ser utilizadas para: 

 Sistemas de ar condicionado Central; 

 Sistemas de resfriamento para processos industriais. 

Tanto as bombas de calor de ciclo reversível, quanto as bombas de calor de 

ciclo contínuo podem também ser utilizadas em sistemas fazendo aquecimento de 
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um ambiente e resfriamento de outro, aumentando o HPPF (COP). 

O tipo mais comum de bomba de calor utilizado é a bomba de calor ar-ar, 

que transfere energia do ar externo para dentro de um ambiente a ser condicionado. 

Este tipo de equipamento já foi detalhado no item anterior deste trabalho, mas 

existem outros tipos de bombas de calor a seguir descritos. 

2.11.1 Bombas de calor geotérmicas 

As bombas de calor geotérmicas utilizam a energia armazenada nas rochas, 

no solo ou na água, que são a fonte de calor para o evaporador. 

Segundo Santos (2014) o solo apresenta uma temperatura média e 

constante independentemente da estação do ano ou variações de temperaturas na 

superfície durante o dia ou a noite. No mundo todo, de acordo com a região e 

formação do solo é possível encontrar temperaturas estáveis partir de sete metros 

de profundidade. Isto possibilita que se possa obter temperaturas de conforto 

térmico em ambientes climatizados tanto no verão, quanto no inverno. Ou seja, 

durante o verão a bomba de calor opera resfriando o ar ambiente. No inverno, 

reverte-se o ciclo e a bomba de calor passa a aquecer o mesmo ambiente, e, ainda, 

aquecer água para chuveiros e lavatórios. 

A Figura 16 mostra o funcionamento de bombas de calor geotérmicas 

quando no verão e quando no inverno. 

 

FIGURA 16 - BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS 

 

FONTE: BLOGSPOT (2017) 
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2.11.2 Bombas de calor ar-água 

Utilizadas em aquecimento de piscinas com maior performance quando 

comparadas ao aquecimento elétrico resistivo e caldeiras a gás (Figura 17). Em 

bombas de calor da fonte de ar, o ar externo é utilizado como fonte de calor em uma 

serpentina para evaporar o refrigerante contido em seu interior. Após passar pelo 

compressor, a energia é liberada em um circuito de água que é utilizado para 

proporcionar aquecimento. Quando a temperatura do ar atmosférico estiver baixa, a 

temperatura de evaporação do ar da serpentina cai abaixo do ponto de 

congelamento da água, o que reduz a eficiência do sistema ou até pode ocasionar o 

colapso do sistema. Em temperaturas baixas utiliza-se um sistema de proteção que 

provoca o aquecimento do gás utilizando o próprio calor produzido no cabeçote do 

compressor, evitando congelamento da serpentina e o colapso do sistema. 

FIGURA 17 - BOMBA DE CALOR EM PISCINA 

 

FONTE: ASTROREI (2017) 

Além do aquecimento da piscina, a bomba de calor pode utilizar o ar frio 

transferido pelo evaporador para resfriamento de ambientes condicionados, sendo 

uma forma de economia de energia elétrica.  
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2.11.3 Bombas de calor para aplicações industriais 

Nas indústrias o rejeito energético de processos industriais pode ser 

aproveitado como fonte para bombas de calor. Existem sistemas de regeneração, 

onde a bomba de calor é utilizada para reaproveitamento de energia dissipada. 

Poucas bombas de calor são instaladas atualmente na indústria em comparação 

com as residenciais. Entretanto, à medida que as regulamentações ambientais se 

tornam mais restritas, as bombas de calor industriais são uma opção tecnológica 

importante para reduzir emissões de gases que degradem a camada de ozônio. As 

bombas de calor industriais são diversificadas e dependem das condições 

operacionais, tipo de energia disponível, tamanho, custo operacional e retorno do 

investimento 

As bombas de calor industriais são usadas principalmente para:  

a) Aquecimento e refrigeração de espaços; 

b) Aquecimento e refrigeração de processos industriais; 

c) Aquecimento de água para lavagem e limpeza; 

d) Produção do vapor; 

e) Secagem e desumidificação; 

f) Evaporação; 

g) Destilação; 

h) Concentração. 

2.12 A INCUBADORA DE OVOS 

Incubadora, conhecida popularmente pela denominação de chocadeira de 

ovos é um equipamento que mantém a temperatura e umidade constantes durante o 

período de evolução de uma ave dentro de um ovo, semelhante ao processo natural 

de chocagem de ovos (BARBOSA, et al., 2008). O padrão ideal de umidade relativa 

no período de incubação de ovos da maioria das aves é de 50 a 60% e de 

temperatura 37,4 ºC a 37,8 ºC. Para o período de nascimento (últimos três dias), é 

de 65% a 70%, enquanto que a temperatura deve ser mantido a 36,8 ºC. 

Existem vários tipos de incubadoras. As artesanais, fabricadas pelos 

próprios usuários, com diversos tipos de materiais, mas sem comprovação de sua 
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eficiência, não só do ponto de vista energético como também da manutenção dos 

parâmetros ambientais necessários à incubação dos ovos. 

Na Figura 18 é apresentado um projeto básico de uma incubadora de ovos 

artesanal com todos os seus principais componentes. O aquecimento superior se dá 

através de sistemas resistivos, na sua grande maioria de potência unitária 200 W, 

necessária para incubar até 36 ovos simultaneamente. Para outras quantidades, a 

potência instalada é proporcional ao volume interno da incubadora e à quantidade 

de ovos que se deseja incubar. Para este tipo de incubadora são utilizados 

resistores de aquecimento ou simplesmente lâmpadas incandescentes, encontradas 

facilmente no mercado em geral. As lâmpadas ou resistores são posicionados na 

parte superior e o aquecimento se dá por irradiação. 

 

 

FIGURA 18 - INCUBADORA DE OVOS ARTESANAL 

 

FONTE: SG1 (2017). 

A Figura 19 apresenta uma representação de uma incubadora automática. 
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FIGURA 19 - INCUBADORA AUTOMÁTICA 

 

FONTE: CHOCADEIRAS PANTANAL (2016). 

As incubadoras automáticas, com capacidades variando desde 36 até 500 

ovos, são produzidas em escala industrial, com materiais de melhor qualidade do 

que as incubadoras artesanais. Podem ser dotadas de dispositivos que fazem 

rolagem automática dos ovos no seu interior. Tal sistema visa aquecer 

uniformemente a superfície dos ovos e evitar que a gema se prenda à casca. Além 

disto, dispõe de outros elementos de controle como os termostatos para manter a 

temperatura controlada e ventiladores para criar um fluxo de ar no seu interior e 

uniformizar a temperatura. 

As incubadoras de grande porte têm capacidade para incubação acima de 

5.000 ovos e são utilizadas por grandes produtores (Figura 20). Também 

denominadas Incubatórios, dado o tamanho e sofisticação da tecnologia empregada, 

com controles precisos de temperatura, umidade e ventilação, além do controle do 

CO2 exalado pela respiração dos ovos durante a incubação. A sua construção 

geralmente é em alvenaria revestida com materiais isolantes térmicos. Os sistemas 

de aquecimento dependem das energias alternativas mais econômicas disponíveis 

no local. Um bom exemplo é o emprego de energia advinda de biomassa, mas 

também podem ser utilizados outros sistemas de acordo com a viabilidade técnico-

econômica do projeto. 
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FIGURA 20 - INCUBADORA DE GRANDE PORTE 

 

FONTE: PAS REFORM (2017). 

Existe uma grande disparidade tecnológica em relação a incubadoras de 

pequeno, médio e grande porte. Enquanto a indústria de larga escala investiu em 

tecnologia na busca de maior produtividade e eficiência energética, os pequenos e 

médios produtores não acompanharam esta evolução ao longo do tempo. As 

incubadoras de pequeno porte continuam sendo produzidas com aquecimento 

resistivo. 

2.13 CLIMATIZAÇÃO EM INCUBATÓRIOS 

Segundo Calil, T.A.C., da Pas Reform, conceitos de Ventilação ou 

Climatização vem sendo largamente aplicados nos incubatórios brasileiros, 

sobretudo nas condições em que os rendimentos de incubação não são alcançados 

de forma satisfatória e as perdas são representadas principalmente por mortalidade 

em fase final de desenvolvimento, por volta de 19 a 21 dias de incubação. 

O fornecimento de O2 e remoção de CO2 deve ser controlado. Nesse 

período, entretanto, as incubadoras de grande porte têm capacidade de 

fornecimento de até quatro vezes a necessidade embrionária, uma vez que tal 

necessidade é variável em função dos constantes avanços genéticos do embrião de 

frango de corte. Em muitos casos a importância do O2 é superestimada, levando a 

diagnósticos imprecisos dos problemas comuns nos incubatórios brasileiros já que o 

consumo de oxigênio pelos embriões é extremamente baixo. A utilização de um 
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medidor de O2 é até mais indicada, entretanto é um instrumento caro e pouco 

comum. Por isso o nível de CO2 é utilizado mais frequentemente, como uma 

inferência da taxa metabólica, visto que em condições normais de incubação CO2 e 

O2 apresentam níveis inversamente proporcionais. 

Segundo a Aviagen, a manutenção da temperatura dentro de faixas ideais, é 

um fator crítico em todo o processo de incubação de ovos. A temperatura de 

superfície da casca do ovo é próxima à temperatura interna do ovo, como mostra a 

Figura 21. O controle da temperatura da casca do ovo é uma ferramenta útil para 

determinar se a temperatura da incubadora está correta ou não. A temperatura ideal 

da casca do ovo para uma máxima eclosão e qualidade do pintainho é 37,8 ºC a 

38,3 °C (100 ºF a 101°F) durante todo o período dentro da incubadora. O 

conhecimento da temperatura da casca do ovo permite que as temperaturas das 

incubadoras sejam ajustadas para maximizar o desempenho, levando-se em conta 

as diferentes fases do desenvolvimento embrionário (produção de calor pelo 

embrião) e diferentes desenhos das incubadoras. A medida da temperatura da 

casca do ovo deve ser usada para estabelecer a temperatura correta das máquinas 

que se ajustam para cada tipo de ovo incubado. 

A temperatura determina o grau de velocidade do metabolismo do embrião 

e, consequentemente, seu grau de desenvolvimento. 

FIGURA 21 - EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA NO PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

 

FONTE: AVIAGEN (2017). 

Outro fator a ser controlado é a umidade relativa do ar no interior das 

incubadoras. Este controle é feito para garantir que a perda de peso do ovo no 
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intervalo ideal maximizará a qualidade da incubação e consequentemente do 

pintainho. 

O monitoramento rotineiro da perda de água do ovo é a melhor maneira de 

verificar se a umidade relativa do ar no interior da incubadora está correta. As 

mudanças no peso dos ovos durante o processo de incubação devem-se 

inteiramente à perda de água desde o ovo. Portanto, a perda de peso de ovos pode 

ser facilmente monitorada por pesagem. 

Durante a incubação ocorrida de maneira correta, ovos perdem em média de 

11 a 12% do seu peso. Controlando a umidade da incubadora, maximizará a 

qualidade da incubação e consequentemente do pintainho. O monitoramento 

rotineiro da perda de água do ovo é a melhor maneira de verificar se a umidade da 

incubadora está correta, conforme a Figura 22. 

A perda de umidade do ovo durante o período de incubação é maior em 

altitudes elevadas. Isto se deve a uma maior difusão do vapor de água através da 

casca. A casca se torna um meio de condução muito importante em altitudes 

elevadas. As máquinas incubadoras devem ser ajustadas para assegurar que a 

perda de peso do ovo aos 18 dias de incubação seja de 12%. A umidade relativa do 

ar no interior de incubadoras também afeta a taxa de eclodiblidade uma vez que ela 

interfere na dureza e maleabilidade da casca do ovo durante a eclosão. 

 

FIGURA 22 - EVOLUÇÃO DA UMIDADE DO OVO NO PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

 

FONTE: AVIAGEN (2017). 
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Durante o processo de incubação, o ovo perde umidade através dos poros 

da casca. A rapidez com que o ovo perde umidade depende do número e tamanho 

dos poros da casca, e da porcentagem de umidade no ambiente ao redor do ovo. 

Para obter melhores taxas de nascimento, um ovo deve ter perdido 12% do seu 

peso no 18º dia de incubação. Devido às diferenças na estrutura da casca e, 

consequentemente, na condução de gases, quando o ovo é incubado sob uma 

mesma condição de umidade, ocorrerá uma variação na perda de umidade. Em 

ovos de matrizes, essa variação normalmente não altera de forma significativa o 

nascimento. Porém, quando fatores como idade, nutrição ou doenças reduzem a 

qualidade do ovo, será eventualmente necessário ajustar, na máquina, a umidade 

relativa para manter ótimas condições de nascimento e qualidade do pintainho. 

O conhecimento amealhado e as inovações tecnológicas aplicadas na 

indústria de larga escala, podem ser utilizados como base para aplicações em 

incubadoras de pequeno e médio porte, promovendo o desenvolvimento de produtos 

mais produtivos e eficazes. A indústria de larga escala controla outros parâmetros de 

grande importância para o bom desenvolvimento dos embriões durante o período de 

incubação. Dentre eles pode-se citar o controle da pressão ambiente e da 

percentagem de O2 e CO2 existente no ar dentro do incubatório. 

Conceitos de ventilação ou climatização vem sendo largamente aplicados 

nos incubatórios brasileiros, sobretudo nas condições em que os rendimentos de 

incubação não são alcançados de forma satisfatória e as perdas são representadas 

principalmente por mortalidade em fase final de desenvolvimento, por volta de 19 a 

21 dias de incubação. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA E TECNOLÓGICA 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Em 2011, Tessaro, Alcione, propôs um sistema alternativo de aquecimento 

de aviários através de bombas de calor. A pesquisa teve como objetivo geral criar 

dois protótipos para aquecimento de aviário de corte. O primeiro protótipo montado a 

partir de uma bomba de calor ar-ar e o segundo protótipo montado a partir de um 

aquecedor elétrico de passagem. Como objetivo específico tal trabalho contemplava 

avaliar o desempenho energético do protótipo 1 simulando diversas situações 

possíveis de temperatura ambiente e velocidades do ar de passagem em seu 

condensador. Comparar esse desempenho com a eficiência elétrica do protótipo 2. 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental Agrometeorologia da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

A partir dos dados coletados nos protótipos 1 e 2 foram calculados os seus 

respectivos coeficientes de desempenho e eficiência energética. Os resultados da 

pesquisa mostraram que o coeficiente de desempenho da bomba de calor do 

protótipo 1 variou de 1,22 a 2,58 em função da variação da temperatura de -3 ºC a 

30 ºC no seu evaporador e da variação da velocidade do ar de passagem pelo seu 

condensador. A melhor eficiência alcançada pelo protótipo 2 foi 0,96. Na 

comparação entre os protótipos, verificou-se que o protótipo 1 consumiu 54% menos 

energia elétrica para produzir a mesma quantidade de calor que o protótipo 2, 

considerando as mesmas condições de temperatura ambiente e velocidade do ar de 

passagem aplicada. 

Em relação a sua aplicabilidade avícola, o protótipo 1 foi capaz de suprir as 

necessidades caloríficas de temperatura de um lote de até 396 pintainhos, em sua 

fase inicial, enquanto o protótipo 2 supriu um máximo de até 148 pintainhos. 

Concluiu-se neste trabalho que o protótipo 1, montado a partir de uma bomba de 

calor ar-ar demonstrou ser tecnicamente um sistema alternativo no aquecimento de 

aviários de corte. Sua tecnologia foi energeticamente mais eficiente, além de atender 

as características zootécnicas de temperatura e velocidades do ar exigidas em um 

aviário de corte. 

Este trabalho é bastante semelhante ao presente estudo, sendo que a 
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diferença reside nas características zootécnicas existentes entre ovos e pintainhos, 

densidade de agrupamento do conjunto interior e características construtivas e 

funcionais existentes entre incubadoras e aviários de corte. 

Em 2015, Yin Liu, et al., fizeram um estudo prevendo a queda de rendimento 

da bomba de calor da fonte de ar em condição de aquecimento. Um permutador de 

calor composto foi projetado integrando um trocador de calor ar-ar e um trocador de 

calor ar-água, podendo alcançar sincronismo e troca de calor entre fluidos de 

trabalho, fontes de calor gasosas e líquidas. O sistema de bomba de calor foi 

desenvolvido com três modos de operação, incluindo unicamente solar como fonte, 

unicamente ar como fonte e modo de fontes de calor duais de ar e solar. Um estudo 

experimental abrangente dos três modos de trabalho apresentou a diferença de 

entalpia. 

Os resultados mostraram que, quando a temperatura ambiente era de 15 °C, 

em comparação com o modo de fonte de calor de ar único, o modo de fonte de calor 

dupla aumentou 62% na capacidade de calor e 59% no COP. Em comparação com 

o modo de fonte de calor de água único, o modo de fonte de calor duplo aumentou 

51% em capacidade calorífica e 49% no COP. 

Em comparação com o presente estudo, o trabalho demonstrou que podem 

ser combinadas duas ou mais fontes, fazendo com que o sistema possa operar com 

COP superior, resultando em aumento da eficiência energética. Entretanto, a 

aplicabilidade de um sistema assim implica em aumento de investimento em um 

sistema mais sofisticado de controle e manutenção, sendo mais viável técnica e 

economicamente a sua utilização em grandes empreendimentos ou sistemas com 

expressivos gastos com energia, o que não é o caso das incubadoras de pequeno 

porte. 

Em 2015, Calalise, et al., apresentaram um modelo para a simulação e a 

otimização de um novo sistema de tri-geração solar. O modelo foi projetado para 

fornecer eletricidade, condicionamento de ar e fornecimento de água quente para 

um pequeno prédio residencial. O sistema foi baseado em um gerador solar 

equipado com placa plana, coletores fotovoltaicos / térmicos, juntamente com uma 

bomba de calor / resfriador ar-água. 

Durante o inverno, a energia disponível do gerador solar foi usada como 

fonte de calor para o evaporador da bomba de calor e/ou para produzir água quente. 
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Durante o verão, a bomba de calor funcionou no modo de resfriamento, ligada a uma 

torre de resfriamento de circuito fechado, fornecendo condicionamento de ar para o 

edifício. A água quente produzida pelos coletores foi usada apenas para produzir 

aquecimento em torneiras de lavatórios e sistema auxiliar de chuveiros. 

O sistema foi analisado do ponto de vista energético e econômico, 

considerando diferentes bases de tempo. Os parâmetros foram obtidos por meio de 

uma análise de sensibilidade. O procedimento experimental foi implementado, com o 

objetivo de calcular o conjunto ótimo de parâmetros de projeto, usando funções de 

objetivo financeiro e econômico. Os resultados mostraram que as eficiências 

térmicas e elétricas foram acima de 40% e 10%, respectivamente. O coeficiente de 

desempenho da bomba de calor reversível resultou acima de 4 para os modos de 

aquecimento e resfriamento. 

O tempo de retorno do investimento foi de 5,36 anos. Esse número diminuiu 

para 2,33 anos no caso de um incentivo ao investimento de capital inicial de 30%. 

Como esperado, uma diminuição do desempenho do sistema foi detectada para 

condições climáticas em que a disponibilidade de energia solar era escassa. A 

análise do experimento demonstrou que a seleção apropriada da área do coletor é 

crucial para alcançar uma boa rentabilidade do sistema sob análise. 

Em comparação com o presente estudo, este trabalho apresentou resultados 

analisando a bomba de calor em funcionamento tanto no modo aquecimento quanto 

no modo resfriamento. Este foi um trabalho de simulação matemática e física de 

condições de trabalho diferentes. Não foram feitos experimentos com protótipos. 

Em 2016, Weishi Deng, Jianlin Yu, investigaram um sistema combinado de 

aquecimento de água de bomba de calor de energia dupla solar / ar para uso 

doméstico com aplicação de aquecimento de água. No sistema de fontes duplas, um 

evaporador ar-ar adicional foi ligado paralelamente a uma bomba de calor 

convencional de expansão direta para aquecimento de água com a expectativa de 

melhorar o desempenho do sistema em baixa radiação solar. 

Um modelo matemático dinâmico baseado na abordagem dos parâmetros 

do nódulo zonado foi desenvolvido para simular o desempenho do sistema. Usando 

o modelo, o desempenho do sistema combinado com bomba de calor foi avaliado e 

comparado com o sistema convencional de bomba de calor ar-ar. Os resultados da 

simulação mostraram que o sistema combinado apresentou um desempenho 
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superior ao do sistema convencional ar-ar. Com uma baixa radiação solar de 100 W 

/ m2, o tempo de aquecimento do sistema combinado diminuiu 19,8% em relação ao 

convencional quando a temperatura da água atingiu 55 °C. Enquanto isso, o COP, 

em média, aumentou em 14,1%. 

Em comparação com o presente estudo, este trabalho avaliou o 

desempenho de um sistema de aquecimento solar com auxílio de uma bomba de 

calor ar-ar convencional, buscando estabilização da temperatura de 55 ºC para 

utilização em sistema de aquecimento predial de água para lavatórios e chuveiros. 

Este trabalho se aproxima do presente estudo, buscando uma forma mais simples 

de otimização do uso da energia disponível no ambiente. Com uma alternativa dual 

simples de combinação da bomba de calor nos casos de pouca irradiação solar, este 

trabalho buscou alternativa para manter a estabilidade da temperatura da água. Este 

trabalho, a exemplo do anterior, foi desenvolvido matematicamente sem utilização 

de protótipos. Este trabalho teve foco no aquecimento de água em um circuito 

semiaberto de água. O presente estudo contempla um sistema de circuito fechado 

de ar. 

Em 2015, Cai, Ingyong et al. estudaram um novo sistema de bomba de calor 

multifuncional solar combinado a um sistema de expansão indireta composto por um 

sistema de bomba de calor multifuncional e sistema de coleta solar térmica. Este 

sistema pode proporcionar o aquecimento ou resfriamento de um ambiente, além do 

aquecimento da água com alta eficiência energética. Para o modelo de aquecimento 

de água solar e o modelo de aquecimento ambiente solar, um modelo dinâmico foi 

apresentado e validado com os resultados experimentais. 

Para modo de aquecimento solar de água, operando simultaneamente o 

sistema de coleta solar térmica e multifuncional, a bomba de calor demonstrou ser 

uma alternativa de melhorar a eficiência energética. Com a irradiação solar 

aumentando de 0 W/m2 a 800 W/m2, o COP aumentou de 2,35 para 2,57. 

Em comparação com o presente estudo, este trabalho apresentou resultados 

de um estudo matemático de um sistema de aquecimento solar auxiliando uma 

bomba de calor ar-água. Neste caso, o sistema auxiliar é o solar térmico, 

proporcionando redução do consumo de energia elétrica quando a irradiação solar 

tiver um aumento. Mais uma vez, tratou-se de aquecimento de água para consumo 

doméstico em lavatórios e chuveiros tendo como base a estabilização de 
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temperatura. O ganho apresentado foi no incremento da energia térmica produzida 

pela irradiação solar. Diferentemente do presente estudo, a energia solar térmica foi 

utilizada em um sistema semiaberto para aquecimento de água. 

Suriwong et al. (2017) apresentaram estudo de desenvolvimento de uma 

incubadora de ovos termoelétrica integrada a um sistema de armazenamento de 

energia térmica, utilizando eletricidade a partir de energia fotovoltaica para operar 

sem eletricidade da rede. O sistema foi construído com as mesmas dimensões de 

uma incubadora comercial de ovos de pequeno porte com dimensões necessárias 

para incubação de 24 ovos 

O sistema foi projetado com dois modos de operação de fontes de calor 

(Figura 23): um módulo termoelétrico usado para operação diurna e outro que 

contém mudança de fase de materiais que forneceram calor para operação noturna. 

Os painéis fotovoltaicos foram projetados para ser a principal fonte de energia para 

gerar 360 W de eletricidade, a energia considerada necessária para ser 

transformada em calor aos 24 ovos.  

FIGURA 23 - INCUBADORA DE OVOS COM FONTE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

FONTE: SURIWONG et al. (2017). 

A temperatura de incubação e umidade relativa dentro da incubadora foram 

controlados em condições ambientais ótimas para incubação (36,0 a 39,0) °C e (60 
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a 80%) de umidade relativa para estimular o crescimento embrionário. Como 

resultado, a incubadora alcançou e manteve uma temperatura de incubação ideal na 

faixa de 36,7 a 38,8 ºC e a umidade relativa correta de 66 ± 0,2% com temperaturas 

externas variando entre 24 ºC e 32 ºC e umidade relativa do ar variando 65% e 75% 

na Tailândia durante o período de incubação de 21 dias. A incubadora foi capaz de 

manter condições ambientais ótimas para a incubação de ovos de frango. 

Em comparação com o presente estudo, este trabalho apresentou uma fonte 

alternativa de energia elétrica: um sistema fotovoltaico alimentando resistores de 

aquecimento. Analisando sob o ponto de vista de redução de consumo do sistema, 

ele teve uma potência instalada resistiva de 360 W. O presente estudo parte de uma 

potência instalada de 200 W. Não foi feita nenhuma comparação entre dois ou mais 

sistemas de aquecimento não resistivo. Apresenta sim, uma alternativa para 

utilização de incubadoras em áreas não atendidas pela rede elétrica. 

3.2 REVISÃO TECNOLÓGICA 

 Energy Saver é Serviço do Consumidor do Departamento de Energia dos 

Estados Unidos (DOE) para economizar energia e usar tecnologias de energia 

renovável em residências. Segundo o Energy Saver, para climas com necessidades 

moderadas de aquecimento e resfriamento, as bombas de calor oferecem uma 

alternativa eficiente em energia a aquecedores elétricos e condicionadores de ar.  

 Existem três tipos de bombas de calor: fonte de ar, fonte de água e 

geotérmica. Eles transferem calor do ar, da água ou do solo externo para um 

ambiente interno. 

3.2.1 Bombas de Calor Fonte de Ar (Ar-Ar) 

Uma bomba de calor de fonte de ar (também conhecida como Ar-Ar) pode 

fornecer aquecimento e resfriamento eficientes para ambientes pequenos. Uma 

bomba de calor ar-ar pode fornecer uma energia calorífica de uma e meia a três 

vezes mais superior comparada a aquecedores convencionais elétricos resistivos ou 

aquecedores a gás. Isso é possível porque uma bomba de calor transfere o calor de 

uma fonte de energia para outra, ao invés de uma reação química de queima, como 
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os sistemas de aquecimento por combustão. 

As bombas de calor ar-ar foram utilizadas por muitos anos em quase todo o 

mundo, mas até recentemente não foram usadas em áreas que experimentaram 

períodos prolongados de temperaturas de congelamento. No entanto, nos últimos 

anos, a tecnologia de bomba de calor de ar-ar avançou oferecendo uma alternativa 

legítima de aquecimento de espaços em regiões mais frias. 

Uma série de inovações estão melhorando o desempenho das bombas de 

calor: Ao contrário dos compressores convencionais que funcionam a plena 

capacidade (Liga-desliga), os compressores de velocidade variável permitem que as 

bombas de calor funcionem perto da capacidade de aquecimento ou refrigeração 

necessária em qualquer ponto da curva de funcionamento. Isso economiza grandes 

quantidades de energia elétrica e reduz o desgaste do compressor. As bombas de 

calor de velocidade variável também funcionam bem com sistemas de controle de 

zona. Os sistemas de controle de zona, frequentemente encontrados em ambientes 

maiores, usam amortecedores automáticos para permitir que a bomba de calor 

mantenha diferentes salas a diferentes temperaturas. 

Alguns modelos de bombas de calor estão equipados com motores de 

velocidade variável ou dupla velocidade em seus ventiladores internos, ventiladores 

externos ou ambos. Os controles de velocidade variável para esses ventiladores 

tentam manter o ar movendo-se a uma velocidade confortável, minimizando ruídos e 

velocidades de ar indesejáveis e maximizando a economia de energia elétrica. 

3.2.2 Bombas de Calor Ar-Água 

As bombas de calor ar-água têm grande aplicabilidade em muitos sistemas 

de aquecimento, refrigeração, ou sistemas combinados, utilizando o que seria uma 

perda de energia em insumo para aumento da eficiência energética do sistema. A 

água tem propriedades físicas e termodinâmicas que permitem maior gama de 

aplicações do que o ar. Um exemplo simples é o transporte de água aquecida 

através de uma rede tubular para um edifício ou indústria. A água pode ser utilizada 

na forma líquida ou transformada em vapor de acordo com as necessidades de um 

processo industrial. A mudança de estado da água para vapor gera uma quantidade 

adicional de energia, muito utilizada em processos industriais. 
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Embora a maioria das bombas de calor use aquecedores de resistência 

elétrica como equipamento reserva para clima frio, as bombas de calor ar-água 

também podem ser equipadas com queimadores para complementar a bomba de 

calor. Os queimadores reserva ajudam a complementar a capacidade da bomba de 

calor reduzindo o uso de eletricidade. Existem fabricantes de bombas de calor ar-

água que incorporam ambos os tipos de fornecimento de calor em um único 

gabinete. Entretanto, as configurações são muitas vezes dois sistemas 

convencionais, lado a lado, compartilhando o mesmo circuito. 

Em comparação com um aquecedor a combustão ou bomba de calor 

convencional ar-ar, este tipo de sistema também é muito econômico. As economias 

de energia reais dependem dos custos relativos do combustível em relação à 

eletricidade. 

Muitas bombas de calor de alta eficiência estão equipadas com um 

dessuperaquecimento (Figura 24), que recupera o calor residual do modo de 

refrigeração da bomba de calor e o usa para aquecer a água. Uma bomba de calor 

equipada com o dessuperatador pode aquecer duas a três vezes mais 

eficientemente do que um aquecedor de água elétrico comum (TESSARO, 2011). 

 

FIGURA 24 - BOMBA DE CALOR AROTHERM VAILLANT 

 

FONTE: VAILLANT (2017). 

Um tipo especial de bomba de calor de fonte de ar chamada de "inversor de 
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ciclo reverso" gera água quente e fria em vez de resfriar diretamente o ar (sistema 

indireto), permitindo que ele seja usado com sistemas de aquecimento de piso 

radiante no modo de aquecimento. 

3.2.3 Bombas de Calor Geotérmicas 

As bombas de calor geotérmicas também conhecidas por Fonte Terrestre, 

Ar-terra ou Ar-Água, transferem calor entre um ambiente interno e o solo ou uma 

fonte de água próxima. As bombas de calor geotérmicas foram utilizadas desde o 

final da década de 1940. Utiliza-se a temperatura constante da terra como meio de 

troca ao invés da temperatura do ar exterior. 

Embora o maior custo de instalação, as bombas de calor geotérmicas têm 

baixos custos operacionais porque aproveitam as temperaturas relativamente 

constantes do solo ou da água. As bombas de calor geotérmicas possuem algumas 

vantagens importantes. Resistentes e confiáveis, elas podem reduzir o uso de 

energia entre 30% e 60%, adaptando-se a uma grande variedade de ambientes. 

Embora muitas partes do mundo tenham temperaturas extremas sazonais, 

desde o calor abrasador no verão até o frio inferior ao zero no inverno, a cerca de 7 

metros abaixo da superfície da Terra, o solo permanece a uma temperatura 

relativamente constante. Dependendo da latitude, as temperaturas do solo variam de 

7 °C a 21 °C. A temperatura do solo é mais quente que o ar acima dela durante o 

inverno e mais frio que o ar no verão. As bombas de calor geotérmicas transferem 

calor da terra através de um trocador de calor terrestre. Tal como ocorre com 

qualquer bomba de calor, as bombas de calor geotérmicas e de Ar-Água são 

capazes de aquecer e resfriar um ambiente. 

Alguns modelos de sistemas geotérmicos estão disponíveis com 

compressores e ventiladores com velocidades variáveis, para maior economia de 

energia. Em relação às bombas de calor ar-ar, elas são mais silenciosas, duram 

mais, precisam de pouca manutenção e não dependem da temperatura do ar 

exterior. 

Existem quatro tipos básicos de circuitos. Três destes (horizontal, vertical e 

lagoa / lago) são sistemas de circuito fechado. O quarto tipo de sistema é a opção 

de ciclo aberto. Qual deles é melhor depende do clima, das condições do solo, da 
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terra disponível e dos custos de instalação locais. 

A maioria das bombas de calor geotérmicas em circuito fechado. Circula 

uma solução anticongelante através de um circuito fechado, geralmente construído 

por tubos de plástico, que está enterrado no solo ou submerso em água. Um 

trocador de calor transfere calor entre o refrigerante na bomba de calor e a solução 

anticongelante no circuito fechado. O circuito pode estar em uma configuração 

horizontal, vertical ou lagoa / lago. 

3.2.4 Sistemas Híbridos 

Os sistemas híbridos utilizam vários recursos geotérmicos diferentes ou uma 

combinação de um recurso geotérmico com ar exterior (ou seja, uma torre de 

resfriamento). As abordagens híbridas são particularmente eficazes quando as 

necessidades de resfriamento são significativamente maiores que as necessidades 

de aquecimento. 

3.2.5 Bombas de Calor de Absorção 

Também denominadas bombas de calor a gás, as bombas de calor de 

absorção utilizam o calor como fonte de energia advinda de grande variedade de 

fontes de calor. 

Os sistemas de bomba de calor de absorção de gás (Figura 25) fornecem 

aquecimento e refrigeração com COP de até três. Os sistemas aproveitam a energia 

livremente disponível do ar ou do solo e convertem para uma maior ou menor 

temperatura para aquecimento ou resfriamento. 

A tecnologia pode reduzir consideravelmente nível de emissões de CO2. 

Comparando-se às melhores caldeiras de condensação disponíveis no mercado. 

Uma característica importante é que elas podem produzir calor em temperaturas 

ambientes extremamente baixas, como -20 °C. 
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FIGURA 25 - BOMBA DE CALOR DE ABSORÇÃO DE GÁS 

 

FONTE: ENERG GROUP (2017). 

A solução de bomba de calor de absorção fornece uma fonte de energia 

econômica. Ideal para uso industrial, comercial e residencial.  

Como legenda da figura (26) se apresenta: 1. Queimador de gás aquece a 

amônia e solução de água; 2. Gás de amônia entra no condensador, condensa e 

libera calor; 3. Líquido de amônia de alta pressão convertido em baixa pressão 

líquido de amônia; 4. Líquido de amônia evapora e desencadeia calor; 5. Gás de 

amônia absorve solução de água de amônia; e 6. Processo de energia da bomba de 

solução. 

FIGURA 26 - FUNCIONAMENTO DE BOMBA DE CALOR DE ABSORÇÃO A GÁS 

 

FONTE: ENERG GROUP (2017).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 FLUXOGRAMA GERAL DO EXPERIMENTO 

A Figura 27 apresenta o fluxograma geral do experimento. 

FIGURA 27 - FLUXOGRAMA DO EXPERIMENTO 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 
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4.2 FORMAS DE MEDIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA 

Segundo o INEE (Instituto Nacional de Eficiência Energética) a medição da 

energia elétrica utilizada por um consumidor é de responsabilidade da 

Concessionária, que adota as informações colhidas para fins de faturamento. Em 

todos os Setores estudados, a medição geral estará restrita ao emprego das 

informações colhidas pela Concessionária e referentes a todo o parque industrial, 

desde que não haja necessidade de informações para linhas de produção 

diferenciadas. A medição geral permite contabilizar as economias resultantes da 

interação entre os usos finais; por exemplo, quando a carga de iluminação é 

reduzida, haverá ganho no sistema de refrigeração. 

A forma de medição adotada por uma Concessionária está relacionada à 

quantidade de energia por ela fornecida. A cada forma de medição corresponde um 

custo, ou seja, uma tarifa de fornecimento. Ocorrem casos em que o diagnóstico 

energético elaborado sugere uma troca de forma de tarifação, visando produzir um 

ganho financeiro (e não de eficiência energética). As diferentes formas de tarifação 

para os setores em pauta dependem das características do fornecimento de energia 

conforme: 

• fornecimento em baixa tensão, com medição apenas do consumo de 

energia elétrica; 

• fornecimento em alta tensão (distribuição primária), com medição de 

demanda e de consumo de energia elétrica: 

 convencional – tarifa única por horário de medição; 

 horo sazonal – tarifas diferencias por horário de medição. 

Os medidores de demanda utilizados pelas Concessionárias fornecem seu 

valor por integração do consumo em intervalos de 15 minutos. Os equipamentos não 

registradores armazenam apenas o valor mais elevado registrado no período entre 

duas leituras subsequentes, que vem a ser o valor utilizado no faturamento mensal. 

Sistemas de medição com armazenamento contínuo das leituras são utilizados por 

Concessionárias apenas em grandes consumidores, que não se incluem no escopo 

do presente estudo.  

Os medidores de consumo utilizados pelas Concessionárias, registram a 

grandeza continuamente, com leituras periódicas para colher as informações. 
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Sistemas de medição com armazenamento contínuo das leituras são utilizados por 

Concessionárias apenas em grandes consumidores, que não se incluem no escopo 

do presente estudo. 

Os valores limites do fator de potência são determinados pela entidade 

reguladora e os consumidores, sendo que, se o fator de potência da instalação se 

mantiver em fora destes limites os consumidores são penalizados pela 

Concessionária. Os recursos empregados nas instalações para manter o fator de 

potência dentro dos limites permitidos também podem ser sugeridos em diagnóstico. 

Já a medição em separado significa que um determinado uso final será 

medido individualmente. O método de medição será selecionado em função de um 

compromisso entre a precisão desejada e o custo da medição. 

4.3 FATORES QUE INFLUENCIAM AS MEDIDAS ELÉTRICAS 

É importante considerar a ocorrência de fatores externos aos processos 

estudados e de incorreções na sistemática de medição que possam alterar os 

resultados previstos. Estes fatores são: 

 O crescimento vegetativo é representado por um crescimento diluído 

da carga instalada, poderá introduzir erros nos resultados alcançados 

pela aplicação das medidas de redução do uso de energia previstas 

para a indústria. A única forma de contornar o problema será fazer um 

inventário cuidadoso das cargas elétricas instaladas existentes antes 

e depois da aplicação das referidas medidas. 

 Alterações no regime de funcionamento resultam da alteração do 

regime de funcionamento da indústria, quanto às jornadas diária e 

semanal de trabalho, sistema de férias e de compensação de 

feriados. Para neutralizar seus efeitos, as condições de 

funcionamento deverão ser registradas antes e depois da aplicação 

das medidas de economia. 

 As variações de temperatura ambiente (externa e interna) poderão 

influenciar as medidas efetuadas, principalmente quando se referirem 

aos processos que envolvam refrigeração ambiental ou de fases do 

processo ou do armazenamento. Poderão ocorrer problemas também 
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como resultado da variação da umidade do ar, alterando o peso de 

produtos acabados. Para atenuar a influência da temperatura e da 

umidade, as medições deverão ser efetuadas nos mesmos meses e 

nos mesmos horários, procurando observar, sempre que possível, as 

mesmas condições climáticas. 

 Quando forem utilizadas informações do medidor da Concessionária, 

será muito importante observar as datas das medições e os intervalos 

entre elas. É fundamental que haja compatibilização de data entre as 

medições e as informações dos registros da produção ou dos 

insumos: todo o conjunto de informações deve ter as mesmas datas 

inicial e final.  

4.4 FATORES QUE INFLUENCIAM AS MEDIDAS TÉRMICAS 

É importante considerar a ocorrência de fatores externos aos processos 

estudados e de incorreções na sistemática de medição que possam alterar os 

resultados previstos. Estes fatores são: 

 Alterações no regime de funcionamento resultam da alteração do 

regime de funcionamento da indústria, quanto às jornadas diária e 

semanal de trabalho, sistema de férias e de compensação de 

feriados. Para neutralizar seus efeitos, as condições de 

funcionamento deverão ser registradas antes e depois da aplicação 

das medidas de economia. 

 As variações de temperatura ambiente (externa e interna) poderão 

influenciar as medidas efetuadas, principalmente quando se referirem 

aos processos de armazenamento (variação do volume dos tanques). 

Não são esperadas influências significativas nos processos de 

aquecimento desde que para os Setores examinados os 

equipamentos (fornos e assemelhados) operam em temperaturas 

muito acima do ambiente poderão ocorrer problemas também como 

resultado da variação da umidade do ar, alterando o poder calorífico. 

Para atenuar a influência da temperatura e da umidade, as medições 

deverão ser efetuadas nos mesmos meses e nos mesmos horários, 
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procurando observar, sempre que possível, as mesmas condições 

climáticas. 

 Quando forem utilizadas informações do medidor da Concessionária, 

será muito importante observar as datas das medições e os intervalos 

entre elas. É fundamental que haja compatibilização de data entre as 

medições e as informações dos registros da produção ou dos 

insumos: todo o conjunto de informações deve ter as mesmas datas 

inicial e final. Esta preocupação deverá ocorrer com maior cuidado no 

caso de utilização de combustível sem medição contínua, como no 

caso da lenha, por exemplo. O acompanhamento do histórico da 

instalação em pauta, registrado na forma de medições que cubram os 

períodos antes e depois da aplicação das medidas de conservação de 

energia, é fundamental para que seja obtida maior precisão nos 

cálculos das economias. A repetitividade das medições, o que 

caracterizará a sua frequência, deve ser uma função das variações 

observadas no decorrer do processo. A natureza do processo de 

produção, a instabilidade da tensão elétrica ou as variações 

frequentes de fluxo (de um determinado componente líquido) ao longo 

do período de produção, entre outros fatores a considerar, serão 

indicativos da frequência devida de medições.  

 Sob o ponto de operação consideradas as medições que garantem 

que os equipamentos e/ou sistemas estão funcionando em seus 

“pontos de operação”. Os pontos de operação são aqueles em que: é 

conseguido o máximo de eficiência no processo; ou são atendidas as 

especificações existentes em normas de projeto e/ou de operação 

dos equipamentos e/ou dos sistemas. O distanciamento dos pontos 

de operação induz a funcionamentos ineficientes, com desperdício de 

energia. 

 A experiência internacional com energia elétrica aponta para valores 

entre ±10% e ±20% para as margens esperadas de erro, dependendo 

do método de medição adotado, com a frequência das medições e 

com a quantidade de pontos a medir. A ausência de outras 

informações, inclusive de experiência nacional, fará com que sejam 
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admitidos estes valores como limites válidos no momento para as 

medições elétricas e para as térmicas. 

4.5 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TESTES REALIZADOS 

O estudo foi desenvolvido na Cidade de Curitiba/PR, Brasil, no período de 

outubro de 2016 a dezembro de 2017, no Laboratório de Testes Termodinâmicos da 

ETP (Escola Técnica Profissional de Curitiba) e no LACTEC. 

Para presente estudo, foi adquirida uma unidade frigorífica modelo EMIS 30 

HR da EMBRACO com compressor 1/10 HP, 110 V, 60 Hz e fluido refrigerante R134 

A, com temperatura de condensação de 45 ºC, como mostra a Tabela 3: 

TABELA 3 - SELEÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA 

 

FONTE: EMBRACO (2017). 

Adquiriu-se duas incubadoras de mesmo modelo e marca encontrados no 

mercado brasileiro. Em uma delas foram feitas modificações no sistema de 

aquecimento, substituindo-se o resistor por um sistema de aquecimento por bomba 
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de calor. Inicialmente, foi dimensionado o condensador da bomba de calor, de modo 

a se ajustar fisicamente às dimensões da incubadora. Inicialmente foi selecionado 

um tubo de cobre de diâmetro ¼”, parede 0,5 mm. Em seguida, foi dimensionado o 

comprimento da serpentina de aquecimento, tomando-se como base a equação de 

transferência de calor: 

 

S = Q / U * ∆T                                                                                         (9) 

 

Onde: 

S = área de troca térmica da serpentina 

Q = Quantidade de calor a ser trocada com o meio; 

U = Coeficiente de transmissão de calor do material da serpentina; 

∆T = Diferença de temperatura entre o meio e fluido refrigerante 

 

Sabendo que Q é a capacidade de aquecimento do condensador da 

Unidade de 1/10 HP = aproximadamente 350 kcal/h, então 

 

U (Cobre) = 85 kcal/m²/ºC 

 

∆T= (Temperatura de condensação – Temperatura do líquido) = 10 ºC, 

 

Calculou-se a área de troca térmica: 

 

S = 350/ (85*10) = 0,412 m² 

 

Sabendo que 1 m de tubo de ¼ tem 7,9 mm de diâmetro incluindo a parede 

do tubo: 

 

Superfície externa de 1 m de tubo = π x D= 3,14159 X 0,0079 m 

 

S = 0,0248 m²/m 

 

Logo, 0,412 / 0,0248 m²/m= 16,62 m 
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Adotou-se um coeficiente de segurança de 35% para o dimensionamento. 

Com isto, optou-se por uma serpentina de 23 metros de comprimento. Fabricou-se, 

então uma serpentina sob medida, conforme Figura 28. 

FIGURA 28 - FABRICAÇÃO DE SERPENTINA DE AQUECIMENTO 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

 Em seguida, esta serpentina foi afixada na parte inferior da incubadora 

(Figura 29), acima da bandeja de água, também conformada em aço galvanizado, 

medindo 0,45 m de comprimento, 0,50 m de largura e 0,06 m de altura total, mas 

com altura de nível máximo de água de 0,05 m, com capacidade máxima de água de 

11,25 l. Logo após, procedeu-se a fixação da unidade condensadora na parte 

superior da incubadora e interligação com a serpentina fixada no interior (Figura 30). 
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FIGURA 29 - INSTALAÇÃO DE SERPENTINA DE AQUECIMENTO 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

FIGURA 30 - UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

A interligação entre a unidade de refrigeração e a serpentina de 

aquecimento interna foi feita através de uma tubulação de mesmo material e bitola, 

com acesso através de um furo de 25,4 mm executado na parte posterior da 

incubadora como mostra a (Figura 31): 
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FIGURA 31 - INTERLIGAÇÃO ENTRE UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO E SERPENTINA DE 
AQUECIMENTO 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

Logo após, efetuou-se a carga de gás refrigerante no sistema. Os dados 

obtidos na fase de ajustes revelaram que o rendimento da unidade estava abaixo do 

rendimento nominal informado pelo fabricante da unidade. Constatou-se a 

necessidade de ajustar o superaquecimento e sub-resfriamento do ciclo. Foi 

substituído o tubo capilar para equalizar as pressões do sistema, conforme Figura 

32. 
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FIGURA 32 - AJUSTES DO SISTEMA 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 

Feita a substituição do tubo capilar, o sistema começou a operar dentro dos 

padrões normais recomendados pelo fabricante, sendo possível dar início aos 

testes. 

As duas incubadoras foram alojadas dentro de uma câmara climática do 

Laboratório de Testes Termodinâmicos dos Institutos Lactec, com objetivo de 

simular temperaturas externas desde 10º C até 35º C com intervalos de 5º C e uma 

hora de funcionamento ininterrupto. Ao final de cada intervalo, a temperatura era 

alterada de forma crescente. O intervalo de mudança de temperatura foi de quinze 

minutos, para estabilização e homogeneização da temperatura dentro da câmara 

climática. Foi elaborada uma tabela de medição, variando-se as condições de 

temperatura e umidade externas às incubadoras (Tabela 4). 
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TABELA 4 - TABELA PARA COLETA DE DADOS 

Data Temperatura UR Temperatura UR 
Consumo 

27/11/2017 Câmara Câmara Interna 
Incubadora 

Interna 
Incubadora 8:30 h (ºC) (%) (ºC) (%) (Wh) 

      

Tempo para Ajuste de Temperatura da Câmara em 10 ºC 

09:00 

10 60 

      

09:15       

09:30       

09:45       

10:00       

Tempo para Ajuste e Estabilização de Temperatura da Câmara em 15 ºC 

10:30 

15 60 

      

10:45       

11:00       

11:15       

11:30       

Tempo para Ajuste e Estabilização de Temperatura da Câmara em 20 ºC 

12:00 

20 60 

      

12:15       

12:30       

12:45       

13:00       

Tempo para Ajuste e Estabilização de Temperatura da Câmara em 25 ºC 

13:30 

25 60 

      

13:45       

14:00       

14:15       

14:30       

Tempo para Ajuste e Estabilização de Temperatura da Câmara em 30 ºC 

15:00 

30 60 

      

15:15       

15:30       

15:45       

16:00       

Tempo para Ajuste e Estabilização de Temperatura da Câmara em 35 ºC 

16:30 

35 60 

      

16:45       

17:00       

17:15       

17:30       

FONTE: O AUTOR (2017) 

Para simulação da carga térmica dos ovos no interior dos protótipos utilizou-

se água no interior de 32 copos plásticos de 100 ml cada, perfazendo 3,2 l de água 

potável originária da rede pública. As bandejas de umidificação foram preenchidas 



77 

 

 

com 3 l de água. Sendo assim, a quantidade total de água representativa da carga 

térmica foi de 6,2 l de água, medidos por um copo graduado. 

Para medição dos parâmetros dentro de cada protótipo foi utilizado um 

termo higrômetro posicionado em cima da grelha, juntamente com os copos (Figura 

33). A escolha da posição contígua à porta, foi motivada pela pior condição dentro 

da incubadora, considerando a proximidade com uma parede de plástico em contato 

com o ar externo e pela pior condição de posicionamento em relação ao fluxo de ar 

quente gerado pelo ventilador interno, para movimentação do ar interior. Sendo este 

o pior ponto, conclui-se que os outros pontos terão resultados superiores de 

performance em relação aos parâmetros a serem atingidos durante o experimento. 

FIGURA 33 – CARGA TÉRMICA REPRESENTATIVA DOS OVOS 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 
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Os dois protótipos foram acondicionados individualmente no interior de uma 

câmara climática do LACTEC, conforme figuras 34 e 35. 

FIGURA 34 – PROTÓTIPO 1 NA CÂMARA CLIMÁTICA 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

FIGURA 35 – PROTÓTIPO 2 NA CÂMARA CLIMÁTICA 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 
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A medição dos parâmetros internos e externos dos protótipos foi feita 

através de um termo higrômetro digital, que pode ser visto nas duas figuras 

anteriores, posicionado ao lado de cada protótipo. A coleta e armazenamento de 

dados foi feita por um analisador da qualidade de energia, também cedido pelo 

LACTEC, conforme (Figura 36). 

FIGURA 36 – ANALISADOR DA QUALIDADE DE ENERGIA 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 

O início do experimento com a IBC se deu às 14:00 h do dia 27 de 

novembro de 2017, terminando às 12:00 h do dia 28 de novembro de 2017. O 
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experimento teve dois períodos de teste consecutivos. Neste período, o 

experimento teve uma repetição para cada temperatura simulada, com o segundo 

período iniciando sequencialmente 15 minutos após o término do primeiro, 

repetindo-se os parâmetros de temperatura programados para a câmara climática 

no primeiro ensaio. 

Removeu-se então a IBC do interior da câmara climática e foi feita toda a 

preparação para os testes da IAR, com as mesmas condições e procedimentos 

adotados para a IBC.  

O início do experimento com a IAR se deu às 15:44 h do dia 28 de 

novembro de 2017, terminando às 14:59 h do dia 29 de novembro de 2017, 

totalizando 23: 45 h, seguindo-se os mesmos procedimentos adotados para os 

testes com a IBC.  

4.6 MATERIAIS E INVESTIMENTO 

Para realização deste projeto de pesquisa foram necessários os seguintes 

materiais: 

TABELA 5 – LISTA DE MATERIAIS 

MATERIAL QT UN PREÇO 

UNITÁRIO 

(US$) 

PREÇO 

TOTAL 

(US$) 

Incubadora de Pequeno Porte 2 pç 141,00 282,00 

Unidade de Refrigeração 1 pç 168,00 168,00 

Miscelâneas 1 gb 31,00 31,00 

TOTAL    481,00 

FONTE: O AUTOR (2017). 

NOTA 1: Todos os investimentos foram custeados pelo próprio pesquisador. 
NOTA 2: 1 US$ = R$ 3,25 
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5 TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

O principal parâmetro perseguido e motivo do presente trabalho foi o COP 

(Coeficiente de Performance) dos protótipos. Para análise dos resultados obtidos 

nos testes, foram adotadas algumas premissas necessárias para avaliação 

quantitativa e qualitativa dos dados coletados, como comentado anteriormente. 

O primeiro dado que tem influência direta sobre o experimento é a carga 

térmica referente às perdas por condução pelas paredes e porta e perdas por 

renovação do ar no interior dos protótipos. Para tanto, foi feito o cálculo da carga 

térmica como segue: 

5.1 CÁLCULOS TEÓRICOS DO COEFICIENTE DE PERFORMANCE 

Carga térmica devido à condução pelas paredes obtida através de: 

𝑄 =  𝑚2 ∗ 𝑈 ∗  Δ𝑇 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 =  (2) ∗  (50 ∗  25) +  (2) ∗  (50 ∗  60) +  (2) ∗  (47 ∗  20) = 

 

Área das paredes =  0,250 +  0,600 +  0,188 =  1,038 𝑚2  

 

𝑄 =  1,038 ∗  0,490 ∗  19,000 =  9,664 𝑊 

Carga Térmica devido ao Volume de Água no Reservatório 

𝑄 =  𝑚 ∗  𝑐 ∗  Δ𝑇  

 

𝑄 =  11,250 ∗  1,000 ∗  19,000 

 

𝑄 =  213,75 𝑘𝑐𝑎𝑙 =  248,5 𝑊 
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Carga Térmica devida à Infiltração de ar pela porta 

𝐼𝑛𝑓 =  (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ∗  2)  ∗  Δ𝐻 

 

𝐼𝑛𝑓 =  (0,135 ∗  2)  ∗  29,62 

 

𝐼𝑛𝑓 =  8 𝑊 

Calor Total gerado: 

96,6 𝑊 +  248,5 𝑊 =  345,1 𝑊 

Calor gerado é de 345,1 W 

 

Em seguida, foram avaliados os dados de performance dos protótipos em 

relação aos padrões exigidos para a incubação de ovos, sendo que o padrão ideal 

de umidade relativa no período de incubação de ovos da maioria das aves é de 50 a 

60% e de temperatura 37,4 ºC a 37,8 ºC. Para o período de nascimento (últimos três 

dias), é de 65% a 70%, enquanto que a temperatura deve ser mantido a 36,8 ºC. 

Deste modo a performance da IBC apresentou o gráfico da Figura 37. 

Considerando que a amplitude térmica de 30 ºC a que foram submetidos os 

protótipos foi escolhida para testes em condições extremas objetivando chegar ao 

limite de energia dispendida para realização do trabalho, há que se analisar também 

a capacidade em amplitudes de temperatura normais, retirando-se a carga da 

operação em condições extremas que influenciam negativamente no resultado dos 

testes. 

Também há que se considerar que a maioria dos equipamentos são 

produzidos para operação ótima em condições ambientes normais. Sendo assim, é 

normal a queda de performance em condições não usuais, o que justifica a análise 

qualitativa dos dados. 

Segundo os fabricantes dos equipamentos submetidos a testes, os 

protótipos foram projetados para operar em condições de temperatura entre 15 ºC e 

35 ºC de temperatura ambiente, ou seja, uma amplitude térmica de 20 ºC. 

Considerando que a umidade relativa do ar externo simulada pela câmara 

climática foi ajustada em 60 %, os resultados obtidos referem-se apenas à variação 
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da interna dos protótipos devido à evaporação da água do reservatório de 

umidificação e da água contida nos copos que simularam a carga térmica. Nenhum 

dos equipamentos testados possuía controle de umidade. 

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS TESTES COM AS INCUBADORAS 

Análise dos Resultados dos Testes com a IBC 

A IBC conseguiu atingir e manter a temperatura entre 37,5 ºC e 38,5 ºC 

em 49,2 % do tempo de testes. Como era esperado, os piores resultados 

ocorreram quando as temperaturas externas ficaram abaixo de 22 º C. A IBC 

conseguiu atingir e manter a temperatura requerida em 95,8 % do tempo quando 

operou dentro da faixa de temperatura para a qual foi projetada. Os 4,2 % 

restantes foram verificados durante a mudança de temperatura externa, mesmo 

sendo dentro da faixa operacional o que se reporta como aceitável. 

FIGURA 37 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA DENTRO DA IBC 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 
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Como mostra o gráfico da Figura 38, em relação à umidade relativa do ar, 

a média obtida foi de 64,6 %. Tratando-se de um protótipo modificado, este dado 

pode ser considerado como aceitável para o valor padrão requerido para 

incubação de ovos. 

FIGURA 38 – VARIAÇÃOM DE UMIDADE RELATIVA DO AR DENTRO DA IBC 

 

FONTE: O AUTOR (2017) 
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Resultado dos Testes com a IAR 

A temperatura da IAR apresentou estabilidade, com 78,6% do tempo 

oscilando entre 28,6 ºC e 36,5 ºC durante todo o período de testes. Entretanto, não 

conseguiu atingir a faixa de temperatura recomendada para o período de incubação, 

que é entre 36,8 ºC e 37,8 ºC, pois 78% do tempo a temperatura oscilou entre 30 ºC 

e 35 ºC e uma média geral de 32,3 ºC, o que não é aceitável para incubação de 

ovos (Figura 39). 

FIGURA 39 – VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DENTRO DA IAR 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 
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incubação de ovos. 

 

FIGURA 40 – VARIAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR DENTRO DA IAR 

 

FONTE: O AUTOR (2017). 
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Comparação entre IBC e IAR 
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TABELA 6 - COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Temperatura Temperatura  

ΔT 

UR UR 

ΔUR Média Média Média Média 

Ideal Interna Ideal Interna 

(ºC) (ºC) (%) (%) (%) (%) 

IAR 37,3 35,2 5,6 60 96,4 60,7 

IBC 37,3 36,3 2,7 60 85,7 42,8 

FONTE: O AUTOR (2017). 

Em relação ao padrão ideal geral, considerando temperatura e umidade 

relativa do ar, a IBC apresentou melhor performance, comparada à IAR. O COP 

(HFFP) geral da IBC de 0,4, comparado ao COP (HFFP) Geral da IAR de 0,2, 

mostra que a energia elétrica consumida pela IBC foi a metade da energia elétrica 

consumida pela IAR. Fazendo uma análise geral dos testes a melhor performance 

foi a da IBC, comparada à IAR. 

5.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA 

A análise da viabilidade técnico-econômica da IBC foi realizada através da 

metodologia de elaboração de um plano de negócios, a qual considera as perguntas 

seguintes como base para avaliação. 

5.3.1 Que problema seu negócio vai resolver? 

Atualmente os sistemas de aquecimento nas incubadoras são baseados no 

Efeito Joule (também conhecido como efeito resistivo). Trata-se do processo onde a 

energia de uma corrente elétrica é convertida em calor por intermédio de um 

resistor.  

Em particular, quando a corrente elétrica flui por uma superfície sólida ou líquida 

com uma condutividade finita a energia elétrica é convertida em calor por intermédio 

de perdas resistivas no material. O calor é gerado na microescala quando os 

elétrons de condução transferem energia para os átomos do condutor por meio de 

colisões. 

Especificamente o COP máximo é de 1, ou seja, 1 W de energia. O 
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aquecimento superior se dá através de lâmpadas incandescentes, sendo na sua 

maioria de potência unitária de 100 W. A potência instalada é proporcional ao 

volume e à quantidade de ovos que se deseja incubar. Quanto mais eficazes e 

precisos o controle de ventilação, temperatura e umidade, maior será a 

produtividade da incubadora. O componente de maior peso dentro de uma matriz 

energética da produção de ovos é o custo da energia elétrica consumida pelas 

incubadoras, levando em consideração que ficam ligadas à rede durante 24 horas 

diárias. 

É possível melhorar a eficiência energética das incubadoras, com aplicação 

de novos materiais, dispositivos de controle e principalmente outros sistemas de 

conversão de energia elétrica em energia térmica, além do reaproveitamento de 

energias que hoje são desperdiçadas. 

5.3.2. Quais potenciais clientes têm esse problema? 

Pretende-se atingir o mercado do pequeno produtor rural localizado em 

regiões próximas aos centros de consumo. Existe também a crescente demanda por 

alimentos orgânicos, onde as galinhas caipiras têm uma excelente aceitação da 

população em geral, além de ser um alimento rico em várias proteínas e que 

também substitui alimentos de custo mais alto. 

5.3.3. Como você resolverá esse problema? 

A tecnologia de aquecimento alternativa à tecnologia resistiva utilizada 

atualmente é a utilização de bombas de calor para substituir resistores e lâmpadas 

incandescentes. 

5.3.4. Qual o tamanho do seu mercado potencial? 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na semana 

de 21 de agosto de 2014 que o Brasil tinha mais de 202 milhões de habitantes. Uma 

pesquisa realizada no Distrito Federal, citada por Valle (2003), mostrou que o 

http://www.exame.com.br/topicos/ibge
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mercado de frangos diferenciados (orgânico, caipira / alternativo) é de 

aproximadamente 3% em relação ao do frango convencional. 

É fato que os números variam de acordo com a região, mas se tomar- se 

como média que 3.211 produtores atendem uma população de 2.400.000 

habitantes, extrapolando os dados para 202.000.000 de habitantes em 2014, têm-se 

uma média de 270.259 produtores de carne de galinha no Brasil, cada um deles 

possuindo pelo menos uma incubadora de ovos. Multiplicando-se 1,5 (Quantidade 

de incubadoras média estimada por produtor rural) pelo valor unitário de cada 

incubadora, chega-se a um mercado em torno de R$ 385.000.000,00 (Trezentos e 

oitenta e cinco milhões de reais) 

5.3.5 Qual é a sua vantagem competitiva? 

A recente restrição do uso de lâmpadas incandescentes, além da busca por 

redução de custos com energia elétrica e do aumento da eficiência no controle dos 

parâmetros de temperatura, umidade e ventilação faz com que o produtor busque 

alternativas para substituição de incubadoras de maior qualidade e produtividade. 

5.3.6 Como é o cenário competitivo? 

Esta é uma tecnologia disruptiva. Não existe nenhum incubadora 

semelhante comercializado no mercado mundial. No sistema de produção de galinha 

caipira é preciso ter como objetivo um equilíbrio que dê viabilidade ao negócio. 

Sendo necessário aproveitar as vantagens tecnológicas desenvolvidas e agregar 

valor a uma produção de alimentos saudáveis. 

A produção de galinha caipira é uma possibilidade que deve ser ao mesmo 

tempo lucrativa para os produtores e comerciantes, e vantajosa para os 

consumidores. Os diversos modelos de produção alternativa devem ser 

experimentados e incentivados, com certificação da qualidade, mas sem restrições 

desnecessárias, para que as adaptações geográficas, sociais, econômicas e 

tecnológicas possam ser praticadas e valorizadas. 

Há uma questão fundamental a ser considerada, que é a substituição no uso 

de antibióticos e quimioterápicos como promotores de crescimento, de forma que 
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uma das motivações para o consumo da galinha caipira, é a ausência de resíduos 

de substâncias químicas. No futuro, os produtos com esse apelo de ausência de 

resíduos não serão mais produtos diferenciados.  

5.3.7 Qual é o capital necessário para desenvolver o negócio? 

O capital necessário para estudo e desenvolvimento do presente projeto é 

de R$ 90.000,00 e um capital de giro médio de R$ 22.600,00. 

5.3.8 Quais são as expectativas sobre os volumes de venda e as margens de 

lucro que se podem esperar? 

O estudo de viabilidade técnico-econômica foi baseado em uma planilha de 

cálculo elaborada pelo Eng.º Eletricista Emerson Luiz Alberti, do LACTEC. Nesta 

planilha foram introduzidos dados de premissas, custos, despesas e necessidades 

de investimento. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 Data Base do Modelo: Janeiro / 2017 

 Horizonte de Planejamento: 5 anos 

 Taxa de Mínima Atratividade: 11% 

 Tipo de Modelagem: Valor Constante 

 Indexador: INPC 

 Regime de Inflação: Sem efeito da inflação 

 Valor do Financiamento: R$ 90.000,00 

 Taxa de Financiamento: 12% ao ano 

 Sistema de Amortização: SAC 

 Taxa de Aplicação do Excedente de Caixa: 8% 

 TIR: 21,84% 

 Payback: 4 meses 

 VPL: R$ 58.616,10 

 NCG: R$ 22.633,91 (Média) 

 

 O preço de venda médio de uma incubadora de pequeno porte com 

aquecimento resistivo, aqui convencionada por IAR (Incubadora de Aquecimento 
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Resistivo) é de US$ 153,85 (Considerando US$ 1,00 = R$ 3,85). O preço de venda 

estimado de uma incubadora com tecnologia de bomba de calor, aqui 

convencionada por IBC (Incubadora com Aquecimento por Bomba de Calor) com 

capacidade para até 74 ovos foi US$ 461.54 (Considerando U$ 1,00 = R$ 3,85). 

O valor adotado de US$ 0,120 (Considerando US$ 1,00 = R$ 3,85) como 

preço do kWh na Companhia de Energia Elétrica do Paraná. O tempo de 

funcionamento ininterrupto considerado foi de 504 h, correspondente ao tempo de 

incubação de 21 dias. Considerou-se ainda que a incubadora trabalhando 

continuamente, desconsiderando o tempo de higienização e substituição das aves 

nascidas por ovos a serem incubados de 1 (um) dia a cada 21 dias. 

 Assim sendo, tem-se a primeira comparação que leva em conta o preço 

inicial de uma incubadora convencional versus uma incubadora com tecnologia de 

bomba de calor de mesma capacidade: O custo inicial de uma incubadora de com 

tecnologia de bomba de calor é três vezes o custo de uma incubadora convencional 

com aquecimento resistivo. Considerando o preço de US$ 0,120 / h e os dados 

teóricos: 

 Para uma IAR, tem-se o seguinte cálculo anual: 

 

 Custo Horário = Consumo Horário (kWh) x Preço do KWh 

 

 Custo Horário = 0,200 kW x US$ 0,120 

 

 Custo Horário = 0,024 (US$/h) 

 

 Para uma IBC, tem-se o seguinte cálculo anual 

 

 Custo Horário = Consumo Horário (kWh) x Preço do KWh 

 

 Custo Horário = 0,067 kW x US$ 0,120 

 Custo Horário = 0,008 (US$/h) 

 

Assim sendo, tempo de retorno do investimento de uma IBC foi calculado 

considerando-se a diferença de preço inicial e a economia obtida pelo uso da 
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tecnologia da bomba de calor. A esta diferença de preço se nomeará como 

Investimento. 

Investimento = Preço de uma IBC - Preço de uma IAR (US$) 

 

 Investimento = US$ 461,54 – US$ 153,85 

 

Investimento = US$ 307,69 

 

A redução de consumo horária de uma IBC em relação a uma IAR é dada por: 

 

Redução de Consumo = Consumo de uma IAR – Consumo de uma IBC 

Redução de Consumo = 0,200 kWh – 0,067 kWh 

 

Redução de Consumo = 0,133 kWh 

  

O valor economizado no consumo de energia elétrica ao longo de um ano de 

funcionamento será: 

 

Economia = Redução de consumo x Preço da Energia Consumida 

 

Economia = ,0133 kWh x U$ 0.12 

 

Economia = 0,016 U$/h 

 

Dividindo-se o valor do Investimento pelo o valor economizado por hora de 

funcionamento, chega-se ao tempo para recuperação do valor investido: 

 

Tempo de Retorno do Investimento = Investimento / Economia de Energia 

 

Tempo de Retorno do Investimento = US$ 307.69 / 0,016 US$/h 

 

Tempo de Retorno do Investimento = 19.230,625 h = 801,276 dias = 2,226 

anos.  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 O estudo concentrou-se na medição de consumo de energia elétrica em 

função manutenção da temperatura ideal dentro de uma incubadora de pequeno 

porte, variando-se a temperatura externa. A faixa de simulação de temperaturas 

externas foi de 5 ºC a 35 ºC, mas os equipamentos foram projetados para operar 

dentro de faixas entre 18 ºC e 35º C, razão pela qual o universo amostral foi 

reduzido e o estudo foi adequado às reais condições climáticas de climas 

temperados. Ainda assim o estudo comprovou que a utilização de bombas de calor 

como alternativa ao aquecimento resistivo atualmente utilizado é uma solução viável 

tanto do ponto de vista técnico como econômico. Do ponto de vista técnico, o estudo 

comprova que as incubadoras de pequeno porte atualmente produzidas e 

disponíveis no mercado brasileiro não atendem aos requisitos de manutenção das 

condições ambientais necessárias para incubação de ovos. A primeira razão é que o 

experimento comprovou que a incubadora com aquecimento resistivo não atingiu e 

manteve estável a temperatura e a umidade necessárias, o que comprova potência 

insuficiente para o funcionamento ideal do equipamento. Ou seja, a potência dos 

resistores deveria ser maior.  

 Assim como os protótipos utilizados para o presente estudo, as incubadoras 

de pequeno porte atualmente produzidas em escala industrial e disponíveis no 

mercado, possuem um sistema de exaustão natural através de um orifício circular 

medindo em média 25,4 mm localizado na parte superior da incubadora. Não existe 

controle de umidade e sistema de exaustão forçada. Este foi o motivo pelo qual 

nenhum dos protótipos alcançou os níveis recomendados para incubação de ovos. 

Com isto, ficou prejudicada a performance das incubadoras em relação ao próprio 

controle de umidade relativa do ar e o controle dos níveis de CO2, O2 ou identificação 

de outros gases nocivos no interior das incubadoras. Não houve prejuízo em relação 

à medição proposta pelo presente estudo, entretanto, se os sistemas de controle de 

umidade relativa do ar e o controle dos níveis de CO2, O2 ou identificação de outros 

gases nocivos no interior das incubadoras estivessem presentes, o estudo seria 

mais abrangente, pois estes sistemas também consomem energia elétrica. 

É preciso investigar futuramente sistemas alternativos para melhorar a 

performance das incubadoras em relação controle dos níveis de CO2, O2 ou 
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identificação de outros gases nocivos no interior das incubadoras. Para tanto, novos 

métodos e dispositivos de controle da ventilação interna das incubadoras devem ser 

desenvolvidos, para aumentar a performance e produtividade de incubadoras de 

pequeno porte. Nos incubatórios e incubadoras de médio porte onde o sistema de 

ventilação, exaustão e controle de gases está presente, a produtividade é maior. 

Uma das alternativas possíveis para aumentar o COP da IBC é a utilização 

do frio rejeitado no evaporador para outras aplicações como resfriamento de água 

potável, refrigeração para conservação de alimentos ou remédios, condicionamento 

de ar ambiente para fins de conforto térmico humano ou animal, entre outras. 

Embora não tenha afetado os resultados dos testes, verificou-se a presença 

de condensação do ar nas paredes e porta dos dois protótipos. Uma das hipóteses é 

a própria variação da temperatura dentro faixa de temperaturas externas a que os 

protótipos foram submetidos. É um fenômeno natural, considerando-se a variação 

de 5 ºC de temperatura dentro de 15 minutos de intervalo de tempo. Os dados 

obtidos podem servir de base para novos estudos, como os de performance de 

equipamentos submetidos a repentinas variações de temperatura ou estudos de 

equipamentos submetidos a stress em faixas operacionais limítrofes. 

Do ponto de vista econômico, comparou-se uma incubadora com 

aquecimento resistivo com preço inferior à metade do custo da incubadora com 

aquecimento por bomba de calor, levando-se em consideração apenas o custo de 

equipamentos, peças e materiais utilizados para construir o protótipo da incubadora 

de ovos de aquecimento baseado em bomba de calor. Não foi levado em 

consideração o processo de produção, que no caso de produção seriada poderia ser 

otimizado, além da redução de custos de produção em volumes maiores. Mesmo 

assim, a incubadora de ovos apresentou um tempo de retorno do investimento de 

2,26 anos, levando-se em consideração apenas a redução do consumo de energia 

elétrica. Este tempo de retorno do investimento também pode ser reduzido 

comparando a potência resistiva realmente necessária, o que elevaria o consumo da 

incubadora com aquecimento resistivo. Além disto, processos produtivos otimizados 

podem reduzir o custo de produção e consequentemente o valor final da incubadora 

com aquecimento por bomba de calor. Pode-se ainda adequar o volume interno da 

incubadora de ovos com tecnologia de bomba de calor à capacidade da bomba de 

calor utilizada, ou seja, a capacidade de incubação de ovos pode ser aumentada. 
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 É comum a redução de custos unitários de produção, com o aumento do 

porte e potência de qualquer equipamento produzido. Isto também acontece com 

equipamentos de refrigeração e bombas de calor. O presente trabalho projeta um 

aumento da competitividade na produção de incubadoras de médio porte, 

estimulando o crescimento de um mercado promissor na produção de equipamentos 

de médio porte e preenchendo uma lacuna existente entre incubadoras de pequeno 

porte e incubadoras de grande porte. Pequenos e médios produtores poderão se 

beneficiar destas novas incubadoras, mais econômicas e mais produtivas. 

 Está em tramitando o depósito de patente de incubadoras de médio porte 

com aquecimento por bomba de calor. Submeteu-se ao TECPAR (Instituto de 

Tecnologia do Paraná) a incubação de uma indústria produtora de incubadoras de 

pequeno e médio porte com tecnologia de bomba de calor. Optou-se pelo TECPAR 

em razão do vínculo com instituições e cooperativas no interior do estado do Paraná 

e consequente aproximação com os produtores rurais. 
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