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“Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos”
Albert Einstein

“A maioria das idéias fundamentais da ciência são essencialmente sensíveis e, regra
geral, podem ser expressas em linguagem compreensível a todos”
Albert Einstein
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RESUMO

Esta pesquisa está baseada no seminário Uso de Fluidos Naturais em Sistemas
de Refrigeração e Ar-Condicionado realizado em 2007 na cidade de São Paulo. O
evento esteve inserido no Plano Nacional de Eliminação de CFC´s, coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente e implementado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). O objetivo do trabalho é analisar a performance da
aplicação de hidrocarbonetos como misturas zeotrópicas em refrigerador doméstico e
validar a aplicação das normas técnicas de ensaios de abaixamento de temperatura e
ciclagem para a mistura R290/R600a (50:50) em refrigerador doméstico. Foi
desenvolvida primeiramente uma análise computacional do R290/R600a (50:50) em
relação ao R134a e outras frações de massa da mistura de hidrocarbonetos operando no
ciclo de refrigeração padrão ASHRAE de modo a comparar as características
operacionais e termodinâmicas destes fluidos com base no software REFPROP 6.0. As
características do ciclo Lorenz são apresentadas como aplicação direcionada às misturas
zeotrópicas. Ensaios normalizados de abaixamento de temperatura e ciclagem foram
desenvolvidos para avaliar a performance da mistura de hidrocarbonetos R290/R600a
(50:50) como uma alternativa de drop-in do R134a em refrigerador doméstico de 219
litros de capacidade. Os resultados mostraram que a utilização do R290/R600a (50:50)
com uma carga reduzida em 53% da carga de R134a apresenta desempenho energético
ligeiramente inferior ao R134a. O COP obtido para a operação com a mistura de
hidrocarbonetos foi cerca de 13% inferior em relação ao R134a. Os tempos de
abaixamento de temperatura nos compartimentos do refrigerador para os fluidos
analisados foram bastante próximos, tendo sido verificada uma redução de 4,7% no
tempo de abaixamento para o R290/R600a em comparação ao R134a, no
compartimento do freezer. Foi verificado um maior consumo de corrente elétrica do
refrigerador quando operando com o R290/R600a. Os valores obtidos foram superiores
cerca de 3% em relação ao R134a. A carga de 40 g do R290/R600a se mostrou diminuta
para o equipamento analisado.
Palavras-chave: refrigeração doméstica, refrigerantes naturais, hidrocarbonetos,
R290/R600a, drop-in
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ABSTRACT

This research this based on the seminar on Use of Natural Fluids in Refrigeration
and Air-Conditioning Systems conducted in 2007 in Sao Paulo. The event was inserted
in the National Plan for Elimination of CFCs, coordinated by the Ministry of
Environment and implemented by the United Nations Development Programme
(UNDP). The objective of this research is analyze the performance of the hydrocarbons
application as zeotropic mixtures in domestic refrigerator and validate the application of
technical standards for pull down and cycling (on-off) tests to the mixture R290/R600a
(50:50) in domestic refrigerator. It was first developed an computational analysis of
R290/R600a (50:50) compared to R134a and other mass fractions of the hydrocarbons
mixtures in the standard ASHRAE refrigeration cycle in order to compare the
operational characteristics and thermodynamic properties of fluids based on the
software REFPROP 6.0. The characteristics of the Lorenz cycle is presented as an
application directed to zeotropic mixtures. Standardized pull down and cycling (on-off)
tests were conducted to evaluate the performance of the hydrocarbons mixture
R290/R600a (50:50) as a drop-in alternative to R134a in domestic refrigerator of 219 L.
The results showed that the use of R290/R600a (50:50) with a charge of refrigerant
reduced at 53% compared to R134a presents reduced energy performance than R134a.
The COP obtained with hydrocarbon mixture was about 13% lower compared to R134a.
Pull down times in the refrigerator compartments for fluids analyzed were quite close,
having been found a 4,7% reduction in pull down time for the R290/R600a compared to
R134a, in the freezer compartment. The data indicated a higher consumption of electric
current from the refrigerator when operating with the R290/R600a. The values were
higher than about 3% compared to R134a. The charge of 40 g of R290/R600a proved
very low for the equipment analyzed.
Keywords: domestic refrigeration, natural refrigerants, hydrocarbons, R290/R600a,
drop-in
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1. Introdução
O capítulo está baseado no seminário Uso de Fluidos Naturais em Sistemas de
Refrigeração e Ar-Condicionado realizado em 2007 na cidade de São Paulo. O evento
esteve inserido no Plano Nacional de Eliminação de CFC´s, coordenado pelo Ministério
do Meio Ambiente e implementado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e pela Agência Alemã de Cooperação Técnica GTZ.
Um outro documento de base para o capitulo consta da revisão da situação dos
hidrocarbonetos como refrigerantes em bombas de calor de pequeno porte e sistemas de
refrigeração (Palm, 2008). Basicamente o estudo se reporta ao cenário europeu para o
uso de hidrocarbonetos como fluidos de trabalho, além de possibilitar uma comparação
com o cenário brasileiro traçado ao longo do Seminário de 2007. Ao mesmo tempo, cria
condições para comparações com outros cenários apresentados, como o africano (Gana),
latino-americano

(México) e

indiano

no

tocante

à refrigeração

doméstica.

Características termodinâmicas, de transferência de calor, fluidodinâmicas e relativas a
performance são apresentadas e discutidas. O artigo de revisão concluiu apresentando
uma tabela constando cerca de meia centena de fabricantes e produtos baseados na
tecnologia dos hidrocarbonos no continente europeu.

1.1 . Plano Nacional de Eliminação de CFC´s
As aplicações de refrigeração, condicionamento de ar e de bomba de calor
representam o setor que é o maior consumidor de substâncias químicas halogenadas
usadas como refrigerantes, é também hoje em dia um dos setores usuário de energia
mais importante da sociedade. Estima-se que em média, para os países desenvolvidos, o
setor de refrigeração e ar condicionado responda por 10-20% do consumo de
eletricidade.
O impacto econômico das aplicações de refrigeração é muito mais significativo do
que se imagina. Estimativas indicam 300 milhões de toneladas de mercadoria
continuamente refrigeradas, com um enorme consumo anual de eletricidade, e cerca de
US$ 100 bilhões de investimentos em maquinaria e equipamentos, sendo que o valor
estimado dos produtos tratados por refrigeração é da ordem de quatro vezes esta
quantia. Isto é uma das razões porque os impactos econômicos da eliminação de
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substâncias químicas refrigerantes (tal como CFC´s e HCFC´s no futuro previsível)
foram e ainda são difíceis de calcular (Peixoto, 2007).
Entre os objetivos principais do evento, pode-se destacar: a) apresentar o estado da
arte da tecnologia em refrigeração com refrigerantes hidrocarbonetos a partir das
experiências de uso desta tecnologia em diversos países, tanto na fabricação de
equipamentos novos como na assistência técnica e na conversão de equipamentos
existentes (retrofit); b) discutir os aspectos tecnológicos e relacionados à legislação e
normas técnicas com objetivo de auxiliar no estabelecimento de políticas específicas ao
nível empresarial e governamental.
Na publicação técnica do seminário o diretor do departamento de mudanças
climáticas do MMA destacou que em setembro de 2007 comemoravam-se os 20 anos de
sucesso do Protocolo de Montreal.
Com o fim dos gases refrigerantes CFC´s previsto para 2010, decidiu-se pelo
início do processo de substituição dos HCFC´s para 2013, antecipando em 10 anos o
prazo previsto pelo Protocolo de Montreal para abandono dos gases no setor de
Refrigeração e Ar-Condicionado. Como resultado do seminário destaca-se a tendência
ao crescimento do uso dos fluidos naturais, alavancado por medidas de incentivo
adotadas em alguns países e pelos avanços produzidos por novas tecnologias já
disponíveis no mercado.
Nos próximos anos, diversas empresas terão que tomar decisões quanto a novos
equipamentos a serem produzidos ou comprados, esses equipamentos podem
permanecer em atividade por décadas e as opções a serem adotadas terão que levar em
consideração as tendências para o futuro (MMA, 2007). A problematização da pesquisa
aproveita as conclusões do pesquisador americano Predrag Hrnjak ao final do seminário
em torno do desenvolvimento tecnológico para uso de refrigerantes naturais, no sentido
de alertar para o risco de converter-se em alternativa perpétua em refrigeração
doméstica sem nunca alcançar a condição de solução principal.
Por causa dos menores impactos ambientais e por serem mais adequados dentro
da perspectiva de desenvolvimento tecnológico sustentável, sistemas de refrigeração
com refrigerantes naturais podem vir a ter um papel importante no futuro como soluções
técnicas em diversas aplicações (Peixoto, 2007).
O uso de refrigerantes naturais também é defendido do ponto de vista
econômico. Os refrigerantes são muito baratos, o que tem um efeito positivo não só no
custo associado a carga inicial de refrigerante de uma instalação, mas também,
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considerando os custos operacionais devido a necessidade de reposição em função de
vazamentos.
Por outro lado, devido à questão de segurança, estima-se que os custos de
investimento para instalações usando refrigerantes naturais é sempre 10 a 20% mais alto
que para instalações usando refrigerantes sintéticos, dependendo do tipo e tamanho do
sistema. Estes aspectos podem ser compensados pelos menores custos operacionais
relacionados ao menor custo de refrigerante para manutenção e ao reduzido consumo de
energia. A tabela 1.1 apresenta os requisitos de segurança em relação à carga de
refrigerantes hidrocarbonetos existentes nas principais normas internacionais.
Tabela 1.1: Requisitos com relação à carga de refrigerante hidrocarboneto em
normas.
Norma

Tipo de

Limites de carga

Outros

equipamento

máxima para HC´s

Aspectos tratados pela
norma

Carga < 150 g: (sem
requisitos de segurança
para sistemas herméticos)

EN 378

Carga > 150 g:

Componentes,

Comercial e

(requisitos com relação

dispositivos de

industrial

ao volume da sala e

segurança, local de

ventilação natural)

instalação, manutenção

Carga > 5 kg: (requisitos
com relação válvula de
segurança, detector de
HC, ventilação mecânica)
ISO 5149

Comercial e

Depende da aplicação

-

150 g

Testes de pressão

1 kg ou 5 kg em

Testes de pressão

industrial
IEC 60335-2-

Pequenos

24

refrigeradores e
congeladores

IEC 60335-2-

Equipamentos

19
40

compactos de ar

ambientes externos

Manutenção

150 g

Testes de pressão

condicionado e
bombas de calor
IEC 60335-2-

Refrigeradores e

89

congeladores
comerciais
compactos

FONTE: Peixoto (2007).
O setor de serviços de equipamentos de refrigeração doméstica e comercial
compactos tem hoje, em muitos países, uma nova realidade caracterizada pela
necessidade de lidar com o uso de múltiplos refrigerantes. Existe atualmente, uma
necessidade de maior limpeza do circuito refrigerante ditada pela redução das folgas nos
compressores de alta eficiência e a exigência de pureza dos refrigerantes. Lidar com
múltiplos refrigerantes complica esta tarefa. A presença de múltiplos refrigerantes no
setor de serviços aumenta a probabilidade de existência de erros nos procedimentos de
carga de refrigerante nos sistemas, tanto referente à quantidade quanto ao tipo de
refrigerante (Peixoto, 2007).
Os veículos construídos antes de 1995 usavam CFC-12 como refrigerante. Com a
implantação do Protocolo de Montreal, basicamente todos novos veículos com sistema
de ar condicionado foram equipados com HFC-134a como fluido refrigerante. Uma das
alternativas promissoras e que está sendo bastante investigada é representada pelo uso
de CO2 como refrigerante em ciclo transcrítico. Além do CO2, o uso de refrigerantes
inflamáveis (principalmente HFC-152a e HC-290) foi proposto para substituir o HFC134a.
Novamente, a comunidade industrial e científica atuando no setor de refrigeração e
climatização mundial se encontrava em face da necessidade de desenvolver uma nova
geração de fluidos refrigerantes, agora comprometidos também com a preservação do
meio-ambiente. No momento, contudo, essa terceira geração de refrigerantes ainda não
se encontra definida, mas, a julgar pelos desenvolvimentos de pesquisa atuais, os fluidos
refrigerantes naturais, entre os quais os hidrocarbonetos, deverão representar soluções
de longo prazo, existindo um certo consenso de que os HFC´s e seus blends são
soluções transitórias que precisarão dentro em breve ser banidas, o que já começa a se
verificar em certos países (Pimenta, 2007).
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1.2 . Status dos Hidrocarbonetos
Muitos hidrocarbonetos tem sido utilizados como refrigerantes ao longo dos anos.
Propano e isobutano começaram a ser utilizados antes de 1930. Durante os últimos 15
anos diversos hidrocarbonetos e suas misturas foram utilizados comercialmente.
Isobutano (R600a) é o hidrocarboneto mais comumente utilizado. Na Europa é o
refrigerante dominante em refrigeradores domésticos. Com uma quota de mercado de
mais de 95% em muitos países. Em 2004, 33% da produção mundial de refrigeradores
domésticos e freezers utilizavam isobutano puro ou mistura de isobutano. No mesmo
ano, cerca de 200 milhões de gabinetes tinham sitdo introduzidos no mercado desde sua
introdução, em 1993 (RTOC, 2006). As recentes preocupações com o esgotamento da
camada de ozônio pelos gases freon levaram a uma maior utilização de isobutano como
fluido para sistemas de refrigeração, especialmente nos refrigeradores e congeladores
domésticos, e como propelente em sprays aerosol. Alguns fogões de acampamento
portátil usam uma mistura de isobutano com propano, geralmente 80:20.
Propano (R290) e propeno (propileno, R1270) são usados por muitos fabricantes de
bombas de calor, e também têm sido utilizados em condicionadores de ar e sistemas de
refrigeração comerciais. O propano é um alcano de três carbonos, normalmente um gás.
Um subproduto do processamento de gás natural e refino de petróleo, é comumente
utilizado como combustível para motores, maçaricos oxi-gás, churrasqueiras, fogões
portáteis e aquecimento residencial.
A empresa britânica de refrigerantes Calor Gas´, também conhecida como CARE
(agora propriedade da BOC refrigerantes) distribui uma série de fluidos refrigerantes
baseados em hidrocarbonetos. Além de isobutano puro, propano e propeno também são
fornecidas misturas de isobutano/propano e propano/etano que coincidem com as curvas
de pressão de vapor do R12/R134a e R22/R407C, respectivamente.
Butano (R600) também tem sido alvo de discussões, mas não tem sido utilizado
comercialmente. Suas propriedades são muito semelhantes à do isobutano.
Pentano e isopentano têm sido considerados para uso em sistemas centrífugos para
substituir o R11 (Tadros et al., 2006).
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A tabela 1.2 apresenta uma visão geral de diversas propriedades importantes da
maioria dos hidrocarbonetos mencionados, bem como a amônia, R134a e R22 para
comparação.
Tabela 1.2: Propriedades de refrigerantes a 40ºC.
Propriedades Isobutano Propano Propeno

R134a

R22

Amônia

(R600a)

(R290)

(R1270)

58,12

44,096

42,08

102,03

86,468

17,03

Tnbp ( C)

-11,67

-42,09

-47,69

-26,074

-40,81

-33,327

hfg (kJ/kg)

311,4

306,51

303,14

163,02

166,6

1099,31

3
ρ l (kg/m )

530,0

467,07

476,66

1146,7

1128,5

579,44

3
ρ v (kg/m )

13,667

30,202

35,708

50,085

66,193

12,034

Ttr (oC)

-159,59

-187,67

-185,2

-103,3

-157,42

-77,655

Tcr (oC)

134,67

96,675

92,42

101,06

96,145

132,25

M (kg/kmol)
o

M = massa molar; Tnbp = ponto de ebulição normal; hfg = calor de vaporização;

ρ l = densidade de líquido;

ρ v = densidade de vapor; Ttr = temperatura de ponto triplo; Tcr= temperatura de ponto crítico.
FONTE: Adaptada de Palm (2008).

Como visto na tabela, as massas molares dos hidrocarbonetos são muito
inferiores ao R134a e R22. Esta diferença também se manifesta nas densidades.
Comparando o propano, propeno e R22, todos com aproximadamente o mesmo ponto
de ebulição normal, observa-se que as densidades de vapor dos hidrocarbonetos são
cerca da metade em relação ao R22. Mais importante para a carga, as densidades de
líquido dos hidrocarbonetos são menos da metade em relação ao R134a e R22. Por
outro lado, o calor de vaporização do hidrocarboneto é cerca de duas vezes superior em
comparação com os H(C)FC´s. Amônia apresenta calor de vaporização muito elevado,
mas também uma densidade de vapor muito baixa para seu ponto de ebulição baixo. Tal
característica torna os refrigerantes hidrocarbonos menos agressivos ao meio ambiente,
como mostra a tabela 1.3.
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Tabela 1.3 - Impacto ambiental dos refrigerantes hidrocarbonos, R-12 e R-134a
Refrigerante

ODP GWP Tempo de Vida

R-12

1,00

7100

120 anos

R-134a

0

3200

16 anos

Propano (R-290)

0

<5

Meses

Butano (R-600)

0

<5

Semanas

Observando as temperaturas de ponto triplo e crítico, não há nenhuma diferença
óbvia entre os grupos de fluidos. A partir dessa comparação inicial, é evidente que a
principal diferença entre os grupos está no peso molecular, resultando em diferenças na
densidade e no calor de evaporação, que é importante para qualquer fluido refrigerante
(Palm, 2008).
Uma mistura de propano e butano, utilizado principalmente como combustível para
veículos, é comumente conhecido como gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás LP).
Também pode conter pequenas quantidades de propileno e/ou butileno. Um odorizador,
como etanotiólicos ou tiofeno é adicionado para que as pessoas possam facilmente
sentir o cheiro do gás em caso de vazamento.
Misturas de propano (R-290) e isobutano (R-600a) tem negligenciável Potencial
de Depleção da Camada de Ozônio (ODP) e muito baixo Potencial de Aquecimento
Global (GWP) e podem servir como substitutos funcionais para R12, R22, R134a e
outros refrigerantes HFC´s em equipamentos de refrigeração convencional e sistemas de
ar condicionado.
Observa-se também na tabela 1.3 que os refrigerantes hidrocarbonos a exemplo
do R134a, não destroem a camada de ozônio (ODP = 0). Tal característica deve-se à
ausência de cloro nas suas moléculas. Entretanto os refrigerantes hidrocarbonos
exercem efeito desprezível (GWP < 5) sobre o aquecimento da Terra, ao contrário do
R12 e R134a.
Outro fator ambiental favorável aos refrigerantes hidrocarbonos, mostrado na
tabela 1.3, é seu menor tempo de vida na atmosfera.
O processo de seleção do refrigerante para um ciclo de compressão de vapor é
complexo, envolvendo a investigação de um grande número de parâmetros, incluindo:
propriedades termodinâmicas e de transporte, faixas de temperatura, relações de pressão
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e temperatura, requisitos para o processo de compressão, compatibilidade com materiais
e óleo, aspectos de saúde, segurança e flamabilidade e parâmetros ambientais como
ODP, GWP.
A adoção de hidrocarbonetos (HC´s) como refrigerantes em algumas aplicações
de refrigeração e ar condicionado notadamente o isobutano (HC-600a) na refrigeração
doméstica, foi resultado, em grande parte, de pressões exercidas por organizações
ambientalistas e por trabalhos de pesquisa e avaliação de alternativas conduzidos pelas
universidades. Isto se deve ao fato de que HC´s atendem o requisito de potencial de
destruição de ozônio e também tem potencial de aquecimento global (GWP) muito
baixo e são substâncias encontradas abundantemente na natureza o que coopera para sua
compatibilidade com o meio ambiente global (Peixoto, 2007).
Graças as suas excelentes características termodinâmicas, os hidrocarbonetos se
constituem em fluidos refrigerantes que contribuem para que sistemas de refrigeração
tenham uma operação energeticamente eficiente. Um aspecto importante a destacar é
que os hidrocarbonetos estão disponíveis a baixo custo no mundo inteiro.
Diversas publicações reportam que sistemas com refrigerantes HC´s apresentam
eficiência mais alta quando comparados com sistemas equivalentes utilizando HFC´s.
Outras reivindicam que essa eficiência mais alta pode ser alcançada também pelos
sistemas com HFC´s se os custos extras usados para atender os requisitos de segurança
necessários aos sistemas com HC´s forem usados para melhorar a eficiência de sistemas
com HFC´s (Peixoto, 2007).
No panorama global, HC-600a e HFC-134a continuam a ser as alternativas
dominantes para refrigerantes substitutos do CFC-12 em novos equipamentos de
refrigeração

doméstica.

Outros

candidatos

alternativos

têm

apelo

regional,

principalmente devido à disponibilidade de compressores adequados ou de refrigerantes
específicos. Exemplos de candidatos regionais podem ser citados: misturas de HC-600a
e HFC-152a na Rússia, misturas de HC-600a e HC-290 na Índia. A aplicação de
misturas HC-600a/HC-290 na Europa durante os 1990´s foi um passo interino em
direção a uma transição final ao HC-600a.
Um aspecto que merece ser destacado no uso de propano, o melhor
hidrocarboneto para ser utilizado como refrigerante em sistemas de condicionamento de
ar veicular, é a sua disponibilidade. Propano é usado universalmente para aquecimento e
cozinhar. Como resultado disso, sua manipulação, com segurança, é bastante comum no
mundo todo.
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Durante mais de cinco décadas os fluidos sintéticos representaram a solução
absolutamente predominante nas mais diferentes aplicações de refrigeração e
climatização. Os fluidos de primeira geração foram então descartados em sua maioria, a
exceção da amônia que continuou se mantendo como o refrigerante principal no setor
industrial, particularmente no setor de alimentos. Tal cenário contudo começou a mudar
a partir de 1974, com a demonstração da relação existente entre as emissões de CFC´s e
a destruição do ozônio estratosférico por Rowland e Molina.
Propano e isobutano são provavelmente os HC mais freqüentemente usados para
refrigeração (exceto na indústria química). Propileno era também tentado com sucesso
em alguns casos, mas não gerou segmentos significativos em termos de projetos.
Isobutano é mais bem aceito em pequenas instalações domésticas. Estes sistemas tem
somente uma pequena quantidade de refrigerante e são produzidas para reduzir o
potencial de flamabilidade. Pelos conhecimentos do autor, não há qualquer registro de
alarme de segurança nos sistemas de refrigeradores domésticos.
As razões para seleção do isobutano como refrigerante foram relacionadas com
menores pressões de operação do isobutano em relação ao propano. Em primeiro lugar,
menores pressões resultaram em menores níveis de ruído, que é extremamente
importante em sistemas domésticos. Segundo, compressores de pequeno deslocamento
volumétrico necessários para o uso do propano não foram tão eficientes quanto os
maiores, necessários para o isobutano (Palm, 2008).
Os

refrigerantes

naturais

são

muito

freqüentemente

referidos

como

“alternativos”, sugerindo que esta possibilidade provavelmente jamais será considerada
a opção principal. Se esta avaliação permanecerá sendo uma realidade é a função de
vários fatores e circunstâncias. No entanto, independentemente do resultado dos
refrigerantes naturais, e do CO2 em particular, já houve um grande impacto sobre o
desenvolvimento de sistemas de refrigeração na área (Hrnjak, 2007).
Um grupo de grandes companhias internacionais desenvolveu um programa
chamado de “Refrigerantes Naturalmente”. As empresas participantes são McDonald´s,
Coca Cola, Unilever, Carlsberg, IKEA e PepsiCo. “O objetivo da iniciativa é promover
uma mudança no ponto de vista da tecnologia de resfriamento de alimentos e bebidas,
serviços de alimentação e setor de varejo para tecnologias de refrigeração livres de
HFC´s”.
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Nota-se que esta iniciativa irá resultar na maior utilização dos refrigerantes
hidrocarbonetos no setor, mesmo que os sistemas com CO2 também estejam surgindo
como possíveis alternativas.

1.3. Toxicidade e flamabilidade
Sendo os hidrocarbonetos fluidos de trabalho inflamáveis é obviamente
essencial e indispensável adotar soluções de engenharia que permitam minimizar o risco
de acidente quando de seu uso em um sistema de refrigeração.
A toxicidade de um fluido refrigerante é avaliada por “níveis de exposição” que
indicam o quanto um indivíduo pode ser exposto regularmente ao refrigerante, sem
apresentar nenhum efeito adverso. Um índice de uso comum é o TLV-TWA (Threshold
Limit Value-Time Weighted Average) definido pela “American Conference of
Government and Industrial Hygienists” (ACGIH). O TLV-TWA é uma medida da
quantidade do produto químico ao qual um indivíduo pode ser exposto, 8 horas/dia, 40
horas/semana, sem efeitos adversos. O máximo admissível (para qualquer substância) é
de 1000 ppm, ainda que vários refrigerantes não causem nenhum efeito adverso, mesmo
a valores bem mais elevados que este.
Segundo a norma ASHRAE 34 os diferentes refrigerantes são divididos em duas
classes de toxidade: Classe A) baixa toxidade – refrigerantes cuja toxidade não é
verificada em concentrações <= 400 ppm e; Classe B) alta toxidade – refrigerantes cuja
toxidade não é verificada em concentrações >= 400 ppm (Pimenta, 2007).
A norma ASHRAE 34 classifica os hidrocarbonetos na Classe A, ou seja, de
baixa toxidade (da mesma forma que a maioria dos refrigerantes sintéticos). A tabela
1.4 apresenta alguns valores de toxidade para hidrocarbonetos e outros refrigerantes.
Tabela 1.4: Níveis de toxidade para refrigerantes selecionados.
Refrigerante

TLV-TWA Classe ASHRAE – Std.34

R290 (propano)

2500 ppm

A

R600 (butano)

800 ppm

A

R600a (isobutano)

800 ppm

A

R1270 (propileno)

375 ppm

A
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R22 (clorodifluormetano)

1000 ppm

A

R134a (1,1,1,2 tetrafluormetano)

1000 ppm

A

R407C (R32/R125/R134a)

1000 ppm

A

R410a (R32/R125)

1000 ppm

A

R744 (dióxido de carbono)

5000 ppm

A

R717 (amônia)

25 ppm

B

R764 (dióxido de enxofre)

2 ppm

B

FONTE: Pimenta (2007).
Em relação à flamabilidade, um fluido refrigerante é classificado segundo a
norma ASHRAE 34 em três classes: Classe 1) Sem propagação de chama, Classe 2)
Baixa flamabilidade e Classe 3) Alta flamabilidade. Dentro dessa classificação os
hidrocarbonetos são considerados como Classe 3 o que implica, segundo a referida
norma em refrigerantes com limite inferior de flamabilidade inferior a 0,00625 lb/ft3 e
calor de combustão maior ou igual a 8174 BTU/lb.
A minimização de cargas é essencial para a aceitação razoável. A menor taxa de
específica atual para sistemas de 1-1,5 kW é 8g/kW no evaporador, 22g/kW no
condensador, enquanto compressores tipicamente armazenam mais de 30 g em
pequenas capacidades, cerca de 1-1,5 kW (Hrnjak, 2007).
A tabela 1.5 apresenta as características de flamabilidade de alguns refrigerantes
hidrocarbonetos. Os limites de flamabilidade são cerca de 2 a 9% do refrigerante no ar.
A temperatura de auto-ignição é cerca de 460ºC, a energia de combustão é
aproximadamente 50000 kJ/kg, a velocidade laminar da chama é cerca de 0,4 m/s e a
energia de ignição mínima é próxima a 0,25 mJ.
Esses valores poderiam ser comparados com os valores correspondentes para a
amônia, que também é considerada inflamável. A amônia apresenta valores bastante
diferentes, indicando os menores riscos relativos a flamabilidade para este fluido.
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Tabela 1.5: Parâmetros relativos a flamabilidade de hidrocarbonetos e
amônia.
Isobutano Propano Propileno Amônia
Características

(R600a)

(R290)

(R1270)

(R717)

Limite inferior de flamabilidade

1,8

2,1

2,5

16

460

470

455

850

Ponto de centelha ( C)

-83

-104

-108

-

Velocidade laminar de chama

0,37

0,43

0,48

0,07

Energia mínima de ignição (mJ)

0,25

0,25

0,28

680

Energia de combustão (kJ/kg)

49500

50500

49000

18600

(vol.%)
Temperatura de auto-ignição (oC)
o

(m/s)

FONTE: Adaptado de Palm (2008).
Em geral, a redução da carga de refrigerante no sistema é altamente importante
para redução dos riscos. Existem várias tentativas para redução da carga nos sistemas,
como utilização de sistemas indiretos, trocadores de calor e projetos mais compactos.
Desde 1993, mais de 200 milhões de refrigeradores e freezers carregados com
isobutano (R600a) tem sido lançados no mercado. De acordo com Wennerstrom (2007)
não foram constatadas ocorrências de acidentes durante a operação normal destes
aparelhos. Por outro lado, pequenos acidentes são noticiados quando da produção e
manutenção de sistemas que operam com hidrocarbonetos (Palm, 2008)
A tabela 1.6 apresenta algumas características de flamabilidade e toxidez de
fluidos hidrocarbonetos (Embraco, 1995). A flamabilidade de um fluido é representada
pelos seus limites inferior (LEL) e superior (UEL) de explosão. Tais limites, cuja
diferença é conhecida como limite de flamabilidade, representam a mínima e a máxima
concentração de um gás no ar, que quando submetido a uma fonte de ignição, promove
a propagação de chama, sendo ou não continuada a aplicação da fonte de ignição.
Quanto maior o valor do LEL, mais facilmente é evitada a formação de uma mistura
inflamável, como mostra a tabela 1.6.
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Tabela 1.6. Limites de flamabilidade e toxidez dos refrigerantes hidrocarbonos
comparados ao R 12 e R 134a.
Refrigerante

Toxidez

Flamabilidade no Ar
LEL

UEL

(% por volume)
R12

TLV = 1000ppm

Não flamável

R134a

AEL = 1000ppm

Não flamável

Propano (R290)

Baixa

2,1

9,5

Butano (R600)

Levemente anestésico

1,8

8,5

1,8

8,5

TLV = 800ppm
Isobutano (R600a)

Levemente anestésico
TLV = não estabelecido

TLV = Valor Limite “Threshold” (ACGIH)
AEL = Limites de exposição permissíveis (DuPont)

FONTE: EMBRACO (1995)
Observa-se ainda na tabela acima que os refrigerantes hidrocarbonos apresentam
toxidez similar à dos gases R12 e R134a.

1.4. Compatibilidade com lubrificantes e materiais
Os hidrocarbonetos possuem total compatibilidade química com quase todos os
lubrificantes de uso comum em refrigeração. Contudo, lubrificantes aditivados com
silicone e silicatos não são compatíveis com hidrocarbonetos (Lommers, 2003).
De uma forma geral, a compatibilidade com a maioria dos materiais usados em
sistemas de refrigeração é adequada. Praticamente todos os elastômeros e plásticos de
uso comum em sistemas e componentes de refrigeração como O-rings, sede de válvulas,
vedações e gaxetas são compatíveis com refrigerantes hidrocarbonetos. Neoprene, viton,
borracha nitrílica, HNBR, PTFE e nylon são exemplos comuns de materiais
compatíveis. Dada a compatibilidade de hidrocarbonetos com óleos minerais a relação
de materiais compatíveis é similar a do CFC-12. Exemplos de materiais não
compatíveis são borracha natural, polietileno, PVC e EDPM (ACRIB, 2001).
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Hidrocarbonetos são excelentes refrigerantes (as propriedades termodinâmicas e
termofísicas são boas) e sua compatibilidade de materiais são superiores com baixo
custo para eles e seus lubrificantes fornecem uma base para sistemas baratos, mas
infelizmente sistemas inflamáveis. Esta solução é definitivamente adequada sempre que
compatível com as exigências de segurança (Hrnjak, 2007).
Hidrocarbonetos são altamente solúveis em óleo mineral. Também são
compatíveis com a maioria dos óleos sintéticos comuns, como o alquilbenzeno (AB),
poliolester (POE) e poliaquileno glicol (PAG). A alta solubilidade permite o retorno do
óleo ao compressor, mas pode apresentar problemas de redução da viscosidade do óleo
diluído e excessiva formação de espuma durante a partida do sistema (start-up) (Palm,
2008).
O fabricante de refrigerantes CARE recomenda o uso de óleo mineral ou POE
com maior grau de viscosidade para hidrocarbonetos de modo a reduzir o risco de falhas
do compressor. Muitos fabricantes têm constatado elevadas taxas de falhas de
compressores com refrigerantes hidrocarbonetos e isto tem sido atribuído à alta
solubilidade destes fluidos no óleo.

1.5. Abordagens de Performance
Retrofit é um termo utilizado principalmente em engenharia para designar o
processo de modernização de algum equipamento já considerado ultrapassado ou fora
de norma. Um exemplo de retrofit é a modificação dos sistemas de refrigeração que
ainda se utilizam de gás CFC-12, que teve sua fabricação proibida visto que agride a
camada de ozônio. Com isso, o retrofit desses equipamentos sugere a modificação de
peças na adaptação para receber um novo tipo de gás, nesse caso R134a, menos
agressivo ao meio ambiente.
Na operação drop-in ocorre somente a substituição do fluido permanecendo
inalterado todo o sistema e parâmetros. Nesta pesquisa, serão sugeridos métodos de
ensaio experimental com base em normas técnicas aplicadas em exames de
padronização, bem como inserir-se em uma corrente mundial em torno da fração de
massa desejável no caso de operações de drop-in em sistemas baseados em R-134a. A
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abordagem experimental drop-in é limitada no sentido de que só permite verificação
pontual para o ciclo operando com o refrigerante substituto, portanto é não paramétrica.
Ao se avaliar o desempenho de um fluido refrigerante duas abordagens são
possíveis: a) uma análise unicamente baseada em balanços de energia com base em um
mesmo ciclo padrão de operação e, b) uma análise que leve em conta a interação entre o
fluido refrigerante e o sistema (Pimenta, 2007). Entre essas duas possíveis abordagens,
devemos notar que a primeira é algo limitada uma vez que as interações e a adoção de
um ou outro fluido refrigerante requer modificações que implicam na operação segundo
ciclos termodinâmicos distintos. Ao mesmo tempo, a segunda abordagem nem sempre é
aplicada de forma correta na literatura, quando a substituição do refrigerante é feita com
uma adaptação limitada do sistema ao fluido. Dessa forma, a apresentação de resultados
de desempenho energético é em geral polêmica. Contudo, com base em alguns estudos
mais cuidadosos publicados podemos considerar que os hidrocarbonetos propiciam, em
geral, um desempenho energético superior. Observa-se ainda que não existirem dados
suficientes sobre testes de confiabilidade de refrigeradores domésticos convertidos para
o uso de propano ou isobutano (UNEP, 1999).
A performance comparativa sugerida nesta pesquisa é mais abrangente do que
simplesmente a aplicação da primeira lei da termodinâmica como balanço energético
(primeira abordagem) ou a análise interacional entre fluido de trabalho e componentes
do sistema de refrigeração. A simulação computacional com base no REFPROP 6.0
(McLinden et al., 1998) é introduzida com a finalidade de articular propriedades
termodinâmicas e resultados experimentais. A performance comparativa não deve gerar
polêmica já que propõe buscar outros resultados e discussões para aferição de
parâmetros e coeficientes de performance.
Em geral, os resultados desses trabalhos apontam para COP´s até 15%
superiores

com o uso de refrigerantes hidrocarbonetos em relação aos HFC´s e

HCFC´s. Tal rendimento energético superior é justificado da seguinte maneira:
a) Propriedades de transporte favoráveis: como discutido acima, a menor
viscosidade e maior condutividade térmica, propiciam coeficientes de
transferência de calor mais elevados e menores perdas de carga;
b) Melhor miscibilidade com o lubrificante, favorecendo a transferência de calor no
evaporador;

31
c) Do ponto de vista unicamente de operação de um ciclo termodinâmico padrão,
as propriedades dos hidrocarbonetos favorecem, de forma geral, seu melhor
desempenho energético.

1.6. Cenários
Na Índia, um fabricante de refrigeradores domésticos está utilizando como
refrigerante a mistura de HC´s (R-600a e R-290). Esta empresa é responsável por 20%
da produção indiana (Peixoto, 2007).
Em Cuba, a partir de 1994 foi desenvolvido um refrigerante a partir de GLP (gás
liquefeito de petróleo) constituído por uma mistura ternária de hidrocarbonetos
(propano, isobutano e n-butano), chamado de LB-12, que tem sido utilizado como um
substituto drop-in para o refrigerante CFC-12 em refrigeradores domésticos,
bebedouros e pequenos refrigeradores e congeladores comerciais. Cerca de 1040
técnicos foram treinados para desempenhar estas atividades de conversão de
equipamentos com CFC-12.
Refrigerantes HC´s são usados em alguns equipamentos de refrigeração
industrial incluindo o HC-290, HC-1270 e misturas HC-290/600a. Todos estes
refrigerantes possuem condições de saturação muito semelhantes as do HFC-22 e CFC502. Em função das preocupações com a flamabilidade, considerações de projeto, como
as que são detalhadas nas normas de segurança relevantes, devem ser adotadas (Peixoto,
2007).
Caminhões refrigerados utilizando refrigerante HC-290 foram desenvolvidos na
Austrália, Alemanha e em outros países europeus e já estão comercialmente disponíveis.
Os sistemas exigem um detector de vazamento no reboque e treinamento especial do
motorista para assegurar uma operação segura. O uso de refrigerantes hidrocarbonetos
em aplicações de transporte refrigerado exigirá medidas adicionais de segurança,
aumentando os custos do sistema, e no começo provavelmente também valores de
seguro.
Atualmente,

vários

fabricantes

europeus

comercializam

chillers

com

refrigerantes hidrocarbonetos para diversas capacidades e aplicações. Existem no
mercado chillers resfriados a ar e a água para aplicações de temperaturas de evaporação
médias e altas usando refrigerantes HC-1270, HC-290 e uma mistura HC-290/HC-170.

32
O custo de chillers com refrigerantes HC´s pode ser mais alto que com refrigerante
HCFC´s ou com HFC´s, parcialmente devido ao fato que chillers com hidrocarbonetos
ainda são um equipamento para um nicho de mercado.
Em diversos países europeus, os hidrocarbonetos estão se mostrando como uma
opção viável para substituição de CFC´s e HCFC´s em bombas de calor residenciais de
baixa carga de refrigerante. Os hidrocarbonetos mais importantes para aplicações em
bombas de calor de temperaturas médias são propano (HC-290), propileno (HC-1270) e
misturas de etano/propano (HC-170/HC-290). No Brasil, devido às características
climáticas, o uso de bombas de calor para aquecimento residencial praticamente não
existe, a não ser em pequena escala nos estados do sul e empregando equipamentos
reversíveis de condicionamento de ar.
Existe uma empresa de refrigeração doméstica estabelecida no Brasil que já está
produzindo e comercializando no mercado nacional e também para exportação,
refrigeradores domésticos utilizando refrigerante HC, é o caso da Bosch na sua unidade
de produção em Hortolândia no interior do estado de São Paulo. Outra empresa, a
Multibras em sua unidade industrial em Joinville, Santa Catarina, produz refrigeradores
domésticos com HC´s mas só para exportação, principalmente para Europa.
As empresas nacionais fabricantes de refrigeradores e congeladores comerciais
que fornecem equipamentos para empresas que estabeleceram políticas de não utilizar
HFC´s, como é o caso da Unilever-Kibon, devem se adaptar a esta determinação dos
seus clientes e passar a utilizar HC´s em alguns de seus produtos.
O mercado mundial de refrigeradores e aparelhos de ar condicionado domésticos
conta atualmente com mais de 1 bilhão de unidades (800 milhões de refrigeradores e
345 milhões de aparelhos de ar condicionado). A cada ano aproximadamente 60
milhões de novos refrigeradores e 19 milhões de novos refrigeradores são introduzidos
no mercado global.
O setor residencial no Brasil consome cerca de 23% de toda a energia elétrica
produzida sendo que deste montante as aplicações domésticas de refrigeração e ar
condicionado são responsáveis por 74% do consumo residencial de energia elétrica. A
título de comparação, a energia elétrica consumida no aquecimento de água e na
iluminação representa 26 e 23% do consumo global, respectivamente (Pimenta, 2007).
O fabricante de refrigerantes hidrocarbonetos CARE disponibiliza em sua página
web uma lista de fabricantes de compressores e outros componentes que são projetados
para hidrocarbonetos. A lista inclui 23 fabricantes de compressores, como Americold,
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Bitzer, Bock, Danfoss, Dorin, Electrolux, Embraco, Mitsubishi, Sabroe, Samsung,
Tecumseh, York e Zanussi.
A Danfoss é um dos fabricantes com vasta experiência no uso de
hidrocarbonetos em sistemas de refrigeração de pequeno porte. Baseado em uma
avaliação interna dos aspectos de segurança, a empresa decidiu pelo fornecimento de
equipamentos para hidrocarbonetos restritos ao uso em sistemas herméticos com carga
de refrigerante de até 150 g.
Constata-se uma redução do número de fabricantes que utilizam hidrocarbonetos
nos últimos anos. Um importante motivo para isso parece ser a oferta reduzida de
compressores, devido em parte à implantação de uma nova Diretiva de Equipamentos
sob Pressão. Outro fator importante são as exigências mais rígidas determinadas na
Europa e pelas normas de segurança internacionais, que tornam difíceis o
desenvolvimento de projetos com preço competitivo no mercado (Palm, 2008).
O fabricante italiano De´ Longhi produz pequenos sistemas de ar condicionado
usando o propano como refrigerante. A faixa de capacidade de refrigeração varia de 500
a 3200 W e a carga de refrigerante varia de 100 a 500 g. Em alguns produtos são
utilizados compressores rotativos Rechi com óleo mineral. Para garantir a segurança de
operação, os sistemas são projetados para mínimas cargas de refrigerante, com relés e
protetores térmicos selados e dispositivos de controle de baixa tensão. Para um
equipamento com 300 g de carga de refrigerante uma sala com área mínima de 15 m2 é
recomendada. Durante a fabricação são tomados cuidados quanto à detecção de
vazamentos de gás.

1.7. Alternativa e solução principal

Com exceção da amônia em refrigeração industrial, nenhuma das opções de
fluidos naturais tem alcançado o nível de aplicação principal desde então. Parece que o
CO2 poderia estar no caminho de se tornar o primeiro fluido a alcançar este nível, pelo
menos em algumas aplicações.
Nenhum destes sistemas ou soluções serão implementados em escala
significativa sem uma análise racional de algumas razões aparentemente incontornáveis.
Isto inclui, mas não limita os custos, confiabilidade, peso e tamanho dos componentes e
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sistemas. Razões para mudanças geralmente caem em duas categorias: mudanças
encomendadas ou benefícios econômicos.
O maior impulso para trabalhar fluidos naturais provem de universidades onde o
conhecimento e a apreciação de todas essas considerações é quase inexistente. A
academia está mais interessada em eficiência, e, em menor escala, na compacidade ou
peso. Estas métricas são fáceis de quantificar. A corrida por mais elegância, mais
compacidade, mais confiabilidade e de custo mais baixo é atraente para os entusiastas, e
o sucesso nestes domínios não é tão fácil de demonstrar ou quantificar.
Para tornar os componentes e sistemas mais confiáveis e de custo extremamente
baixo que são capazes de competir no mercado com sistemas existentes requer-se
esforço significativo de conhecimentos e de investimento; mas é o próximo passo.
Crucial para este passo são os engenheiros e empresas interessadas em conquistar novos
mercados e desenvolver tecnologias novas e criativas. Idéias e algumas vezes soluções
devem mover os interesses dos laboratórios de exploração da academia para aqueles que
sejam capazes de fazer um mercado para os mesmos.
O trabalho com fluidos naturais está passando pelo mesmo processo que
qualquer nova idéia: tem o apoio daqueles que poderiam se beneficiar de tal abordagem
no futuro e feroz oposição dos que podem perder caso se concretizem.
A questão lógica é perguntar como transformar o grande entusiasmo de milhares
de apoiadores da abordagem dos fluidos naturais, brilhantes idéias inovadoras e
soluções criativas de inúmeros engenheiros em um verdadeiro impacto sobre a
economia e a humanidade? Existe alguma coisa além da falta de tempo para a idéia e a
sensibilização do público se espalhar? Poderia um extenso período de incubação dos
trabalhos em fluidos naturais tornarem-se tão longos a ponto do entusiasmo diminuir?
Existe sempre a possibilidade de se tornar a alternativa perpétua. O problema das
máquinas é um bom exemplo de mais de 100 anos da longa história de tentativas em sua
maioria frustradas (Hrnjak, 2007).

1.8. Necessidades de pesquisa
Os principais pontos a serem considerados nos âmbitos governamentais e
empresariais para o encaminhamento de ações futuras com relação ao uso da tecnologia
dos refrigerantes HC´s no Brasil são (Peixoto, 2007):
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* A tecnologia de uso de refrigerantes HC´s está consolidada em algumas
aplicações de refrigeração e ar condicionado (refrigeração doméstica e comercial) e está
evoluindo em outros segmentos.
* A questão da segurança já conta com diversas normas que auxiliam o seu
equacionamento.
* No Brasil, a maior parte da base instalada de refrigeradores e congeladores
domésticos e comerciais ainda tem CFC-12 como refrigerante devido à longa vida útil
desses equipamentos, o que retarda o phase-out de CFC-12 nas operações de serviço.
Este fato cria a oportunidade para o uso de opções drop-in, entre elas misturas de HC´s.
* O uso da tecnologia de refrigerantes hidrocarbonetos apresenta diversas
vantagens: melhor eficiência energética em algumas aplicações, baixo custo do
refrigerante e de sua importação, possibilidade de fornecimento nacional, compressores
fabricados no Brasil, menor impacto ambiental.
* O uso de refrigerantes HC´s para a conversão de refrigeradores domésticos e
comerciais que utilizam CFC-12 deve ser analisado à luz das questões de custo e
segurança. A opção que parece ser mais atrativa é a quando a conversão não exige
alterações significativas no equipamento.
* A questão de não haver fornecimento local de refrigerantes HC´s pode ser
contornada com a instalação de plantas de produção destes refrigerantes a partir de
GLP.
* Constata-se que há uma falta de divulgação sobre a tecnologia de refrigerantes
hidrocarbonetos no Brasil.
* Normas técnicas nacionais devem ser criadas tomando-se como referência as
normas internacionais já existentes. As associações industriais e profissionais têm um
papel importante nesta mobilização.
Embora o mercado de aplicações residenciais de refrigeração usando
hidrocarbonetos como refrigerantes encontre-se consolidado há vários anos em diversos
países, sua contínua expansão depende da evolução da pesquisa científica e tecnológica
com respeito a três aspectos principais: aumento de segurança, custos do sistema e
otimização de componentes.
Enquanto o desempenho energético dos HC´s continua motivando trabalhos de
pesquisa orientados para o desenvolvimento de novas misturas, estudos de otimização
de sistemas baseados em HC´s permitem antever a obtenção de componentes que
retirem maior vantagem das propriedades favoráveis desse refrigerante. Contudo um
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elemento motivador dos esforços de pesquisa atuais refere-se à minimização dos riscos
de acidentes associados à redução dos custos derivados dessa necessidade. Nessa linha
tem despontado estudos orientados para a redução da carga de refrigerante
hidrocarboneto.
Além disso, como apontado por Goetzler e Dieckmann (2001) foi em alguns
casos observada uma redução da viscosidade a ponto de comprometer a lubrificação do
compressor, sendo necessário segundo os autores o esclarecimento desse impacto em
longo termo. Testes mais específicos sobre o desempenho ao longo da vida útil são
necessários para misturas de HC´s sob condições severas de operação, tais como
temperaturas ambientes extremas combinadas com tensões variáveis de acionamento
elétrico (UNEP, 1999).
Garland e Hadfield (2005) descrevem os impactos de refrigerantes
hidrocarbonetos em compressores herméticos de refrigeradores domésticos baseado em
ensaios tribológicos estabelecendo o mecanismo de desgaste e coeficientes de atrito em
componentes críticos. O desempenho tribológico do R600a foi comparado com o R134a
com óleo mineral e polyolester. Com isso o desempenho de longo termo foi modelado
obtendo-se os subseqüentes custos ambientais. Os autores concluem que o R134a sofre
uma redução de desempenho em relação ao R600a, ao longo do tempo. Dessa forma, o
impacto ambiental indireto com o R600a sofre um aumento ao longo da vida útil do
compressor (Pimenta, 2007).

1.9. Objetivos
1.9.1. Geral
Analisar a performance da aplicação de hidrocarbonetos como misturas
zeotrópicas em refrigerador doméstico.

1.9.2. Específicos
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1 – Desenvolvimento de simulação computacional do R290/R600a (50:50) em relação
ao R134a e outras frações de massa da mistura de hidrocarbonetos em um ciclo de
refrigeração padrão;
2 – Desenvolver um estudo comparativo de performance entre R290/R600a (50:50) e
R134a para drop-in em refrigerador doméstico;
3 – Validar a aplicação das normas técnicas de ensaios de abaixamento de temperatura e
ciclagem para a mistura R290/R600a (50:50) em refrigerador doméstico;
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2. Revisão Bibliográfica
A revisão da literatura, a seguir, apresenta o estado da arte tecnológica em
hidrocarbonetos como fluidos de trabalho aplicados em refrigeradores domésticos nas
duas últimas décadas, visando atingir os objetivos gerais e específicos da pesquisa. A
revisão contempla as condições dos componentes do ciclo de refrigeração como o
compressor, tubo capilar e óleo lubrificante. Os refrigerantes estudados foram o R12,
R22 e R134a em face dos hidrocarbonetos R290, R600 e R600a. Condições de
segurança, parâmetros de performance (COP), consumo de energia, frações de misturas
e redução das cargas são abordados. Por fim, destaca-se a simulação computacional de
hidrocarbonetos e métodos de ensaios como abaixamento de temperatura (pull-down) e
ciclagem (on-off).
Há mais de 40 anos os hidrocarbonetos foram testados pela primeira vez em
sistemas de refrigeração de pequeno porte em um equipamento convencional sem
apresentar nenhum problema e demonstrando um excelente desempenho termodinâmico
(Lorentzen, 1995).
Maclaine-cross e Leonardi (1995) estudaram a eficácia e segurança do gás
liquefeito de petróleo (GLP) como fluido refrigerante. Primeiramente, os autores
fizeram um levantamento a respeito dos refrigerantes alternativos. Observou-se que na
Alemanha, cada vez mais novos refrigeradores utilizavam GLP com a média de
consumo de energia de 10 a 20% menor que o consumo obtido com a utilização do R12,
R22 ou R134a. Nos Estados Unidos, este fluido substituiu com sucesso o R12 e R134a
em mais de 100.000 sistemas de ar condicionado automotivo. Constatou-se que há uma
economia do uso do gás GLP em sistemas de refrigeração em geral, devido ao alto custo
do R12 e seus substitutos.
Radermacher e Kim (1996) realizaram uma revisão dos desenvolvimentos
recentes em refrigeradores domésticos. Destacaram resultados experimentais com
propano puro e isobutano como estratégia de drop-in. Foi constatada melhoria na
performance do sistema de até 2%, enquanto a operação com ciclopropano mostrou
redução de consumo de energia de 6%. Misturas binárias podem apresentar melhorias
de até 10% em sistemas otimizados. A operação de uma mistura ternária no ciclo
Lorenz-Meutzner proporcionou reduções de consumo de até 17%. O ciclo LorenzMeutzner é a melhor alternativa para se tirar proveito da temperatura glide de misturas
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zeotrópicas. Lorenz e Meutzner alegaram no Congresso Internacional de Refrigeração
de 1975 em Moscou que a utilização de dois evaporadores e dois subresfriadores entre
refrigerador e freezer proporcionava a redução de cerca de 20% de energia quando
utilizando a mistura R22/R11, demais estudos foram desenvolvidos com misturas
refrigerantes benignas ao ambiente e misturas de hidrocarbonetos. Resultados
experimentais relatam redução de 16,5% no consumo de energia quando utilizando a
mistura R290/R600a/n-c5.
Purkayastha e Bansal (1998) apresentam resultados experimentais do
desempenho do GLP como substituto ao R22 em aplicações de sistemas de refrigeração
e bombas de calor. A composição do GLP em massa empregada pelos autores foi de
propano (98.95 %), etano (1.007 %), isobutano (0.0397 %) além de outras substâncias
em menores concentrações. Os resultados mostraram que o refrigerante obteve
desempenho energético melhor em relação ao R22. A vazão mássica e temperaturas de
descarga do compressor foram significativamente menores. O coeficiente de
performance (COP) obtido foi maior que para o R22, sendo 12% superior. Os autores
não avaliaram o efeito da razão de pressão destes fluidos.
Hammad e Alsaad (1999) desenvolveram um estudo experimental para avaliar
os parâmetros de performance de um refrigerador doméstico quando quatro
porcentagens de misturas entre propano, butano e isobutano são usadas como possíveis
alternativas ao R12. O refrigerador foi carregado e testado com as quatro misturas de
hidrocarbonetos: 100% propano, 75% propano/19,1% butano/5,9% isobutano, 50%
propano/38,3% butano/11,7% isobutano e 25% propano/57,5% butano/17,5%
isobutano. Os autores avaliaram os parâmetros de capacidade de evaporação, potência
de compressão, coeficiente de performance (COP) e curvas de resfriamento. Os
resultados obtidos mostraram que a mistura de composição 50% propano/38,3%
butano/11,7% isobutano é a que apresenta as melhores características de performance
dentre as demais misturas analisadas. Com essa mistura a temperatura no evaporador
obtida foi de -16ºC com COP de 3,7 a uma temperatura do condensador de 27ºC. Para o
R12 o COP obtido foi de 3,6 para as mesmas temperaturas no evaporador e
condensador. Os autores citam que as quatro misturas podem ser utilizadas como
alternativas ao R12. Não foram necessárias modificações ou ajustes no refrigerador e o
compressor não apresentou problemas.
Jung et al. (2000) examinaram a mistura de R290/R600a como uma alternativa
em dois refrigeradores domésticos para R12, um de 299 e outro de 465 L. Uma análise
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termodinâmica indicou que a mistura com uma faixa de composição de R290 de 20 a
60% em massa permite um crescimento do COP de 2,3% quando comparado ao R12.
Testes de consumo de energia e abaixamento de temperatura indicaram um aumento da
eficiência energética de 3 a 4% em relação ao R12.
Granryd (2001) trata das precauções de segurança para a utilização de
hidrocarbonetos, o autor afirma que as precauções são tomadas com base na carga de
refrigerante e na localização física da unidade ou separação dos componentes que
contêm os fluidos hidrocarbonetos. Os limites de carga são geralmente fixados de forma
a se ter uma concentração de gás no ar abaixo do limite inferior de flamabilidade, que
depende da área interna do recinto onde se localizam os equipamentos.
Tashtoush et al. (2002) testou a mistura de R600/R290/R134a em várias
quantidades em um refrigerador doméstico para R12. O autor reporta que é possível
usar misturas de HC/HFC´s como uma alternativa ao R12 em refrigeradores domésticos
sem necessitar mudança no óleo mineral (lubrificante). A mistura de hidrocarbonetos
R290/R600/R134a na composição em massa de 25:25:30 aplicada na quantidade de 80
g ao refrigerador, se apresentou com características de performance muito próximas às
do R12. A temperatura de descarga da mistura se mostrou como inferior à do R12 para
uma vasta faixa de variação de refrigeração do evaporador. A eficiência volumétrica do
compressor se mostrou um pouco superior e a vazão mássica de refrigerante 40%
inferior à de R12.
Wongwises e Chimres (2005) analisaram experimentalmente a aplicação de
misturas de hidrocarbonetos como substitutos do R134a em refrigerador doméstico. Os
hidrocarbonetos analisados foram o propano (R290), butano (R600) e isobutano
(R600a). Um refrigerador com capacidade de 239 litros, projetado para operar com
R134a, foi usado no experimento. A energia consumida, potência do compressor e
condições de temperatura e pressão à entrada e saída do compressor foram mapeadas e
analisadas, assim como a distribuição de temperaturas em várias posições no
refrigerador de acordo com as normas ISO 7371 e AS/NZS 4474. As misturas
refrigerantes utilizadas foram divididas em três grupos: mistura de três hidrocarbonetos,
mistura de dois hidrocarbonetos e mistura de dois hidrocarbonetos e R134a. Os
experimentos foram conduzidos sem carga térmica no refrigerador, temperatura
ambiente de 25ºC, sob regime de operação cíclica (ciclagem) e com carga de
hidrocarbonetos reduzida a 50% da carga de R134a. Os resultados mostraram que a
mistura de propano/butano 60%/40% (em massa) é a mais apropriada para substituição
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do R134a, já que apresentou menor consumo de energia por dia em relação às demais
misturas e maior calor latente de evaporação.
Fatouh e Kafafy (2006) realizaram simulações computacionais da aplicação de
misturas de hidrocarbonetos em refrigeradores domésticos. As características de
performance de refrigeradores domésticos foram obtidas para uma faixa de temperaturas
de evaporação de -35 a -10ºC e de condensação de 40 a 60ºC em operação com vários
fluidos
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de

propano/isobutano/butano sob várias frações de propano. Os autores analisaram os
parâmetros de coeficiente de performance (COP), capacidade de refrigeração
volumétrica, capacidade de refrigeração, capacidade de condensação, potência de
compressão, temperatura de descarga, razão de pressão e vazão mássica de refrigerante.
Os resultados mostraram que o propano puro não pode ser utilizado como um substituto
drop-in para o R134a em refrigeradores domésticos devido a suas elevadas pressões de
operação e COP reduzido. O butano apresentou as características mais desejáveis,
porém, requer mudança do compressor. O COP do refrigerador utilizando a mistura
ternária de hidrocarbonetos como fração de propano entre 50% e 70% é superior em
relação ao R134a. A mistura ternária com 60% de propano e o R134a apresentaram
aproximadamente os mesmos valores de pressão de saturação, temperatura de descarga
do compressor, carga térmica do condensador, potência de compressão, capacidade de
refrigeração e capacidade de refrigeração volumétrica.
Akash e Said (2006) desenvolveram estudo voltado à análise da redução de
cargas de hidrocarbonetos em unidades de refrigeração, no qual a composição da
mistura utilizada foi de 30% de propano, 55% de butano e 15% de isobutano, para
cargas de 50, 80, e 100 g. Os valores para o COP foram superiores aqueles com o R12
para todas as cargas, sendo a carga inicial de R12 do refrigerador de 160 g. Os
resultados mostraram que reduções de carga de mais de 50% podem ser alcançadas com
a utilização de hidrocarbonetos.
Sattar et al. (2007) utilizaram um refrigerador doméstico (300 litros/2 portas)
projetado para operar com carga de 140g de R134a para avaliar a possibilidade de usar
hidrocarbonetos e suas misturas como refrigerantes. Foram utilizados o butano,
isobutano e misturas de propano/butano/isobutano na carga de 70 g. Os autores
avaliaram a influência da temperatura de condensação e evaporação no COP, efeito de
refrigeração, capacidade de condensação, trabalho de compressão e taxa de rejeição de
calor. Os testes foram conduzidos com o refrigerador sem carga térmica e com as portas
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fechadas. O consumo de energia do refrigerador durante os testes foi medido. Os
resultados mostraram que o compressor consumiu 3% e 2% menos energia que o R134a
a temperatura ambiente de 28ºC quando isobutano e butano foram usados como
refrigerantes, respectivamente. As misturas de hidrocarbonetos apresentaram maiores
consumos que o R134a, cerca de 5% superior. Os hidrocarbonetos apresentaram
menores temperaturas de entrada no evaporador, indicando maior versatilidade destes
fluidos para aplicações de baixas temperaturas. Os autores recomendam o uso de butano
e isobutano em refrigeradores sem necessidade de modificação de componentes do
equipamento.
Mohanraj et al. (2007) apresentam resultados experimentais do uso de uma
mistura de hidrocarbonetos energeticamente eficiente constituída de 45% de HC290
(propano) e 55% de HC600a (isobutano) como substituta drop-in para o HFC134a sob
várias cargas (40 g, 50 g, 70 g e 90 g) em um refrigerador doméstico de 165 litros
(classe tropical) que utiliza óleo sintético como lubrificante e R134a como refrigearnte
(100 gramas). Foram avaliadas as seguintes características de performance: COP,
consumo de energia, tempo de abaixamento de temperatura (pull-down) nos
compartimentos do equipamento e temperatura de descarga da mistura. Os ensaios
foram realizados sob temperatura ambiente de 30ºC, sem carga térmica e com a porta do
refrigerador fechada conforme norma ISO 8187. Os resultados mostraram que a carga
de 70 g da mistura de hidrocarbonetos apresenta melhor COP, reduzido consumo de
energia, menor tempo de abaixamento de temperatura e reduzida temperatura de
descarga em relação ao R134a e o equipamento não necessita de modificações. Os
autores analisaram a interação dos hidrocarbonetos com o óleo sintético do compressor.
Após 1000 horas de operação do compressor, apenas 30 ml do total de óleo não se
encontrava no cárter. A mistura apresentou boa miscibilidade com o óleo sintético.
Lee et al. (2008) apresentam estudo voltado para a otimização de componentes
de refrigeradores para uso de hidrocarbonetos. Neste estudo, a performance de um
freezer de pequena capacidade com dois compartimentos refrigerados foi analisada
utilizando a mistura de R290/R600a (55/45) como alternativa ao R134a. O
deslocamento volumétrico do compressor para o fluido alternativo foi modificado de
5,71 (com R134a) para 6,91 cm3 para ajustar o elevado volume específico da mistura a
uma mesma vazão mássica. O sistema com a mistura de hidrocarbonetos foi otimizado
através da variação da carga de refrigerante e comprimento do tubo capilar sob testes de
abaixamento de temperatura (pull-down) e consumo de potência. A carga de
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refrigerante da mistura R290/R600a (55/45) foi aproximadamente 50% da carga de
R134a. O comprimento dos tubos capilares para cada evaporador foi 500 mm maior
para a utilização da mistura de hidrocarbonetos em relação ao R134a. Os resultados
obtidos mostraram um consumo de potência 12,3% superior do sistema com R134a em
relação à utilização da mistura de hidrocarbonetos. A velocidade de resfriamento dos
compartimentos do refrigerador operando com a mistura de R290/R600a (55/45) para
uma temperatura desejada de -15ºC foi incrementada em 28,8% com relação ao
equipamento utilizando o R134a. Os autores atribuem essa melhor performance da
mistura de hidrocarbonetos a uma pressão de operação ligeiramente superior ao R134a e
a uma performance da transferência de calor elevada.
Mohanraj et al. (2009) desenvolveram uma avaliação experimental da utilização
da mistura de hidrocarbonetos composta de R290/R600a na proporção em massa de
45,2:54,8 como uma alternativa ao R134a em um refrigerador doméstico de 200 litros e
carga de 110 g. Os testes desenvolvidos foram de abaixamento de temperatura sob
diferentes temperaturas ambiente (24, 28, 32, 38 e 43ºC) e ciclagem (ON/OFF) sob
temperatura ambiente de 32ºC. Os resultados mostraram que a mistura de
hidrocarbonetos apresentou reduzidos valores de consumo de energia, tempo de
abaixamento de temperatura (pull-down) e porcentagem de funcionamento em
ciclagem, sendo estes valores inferiores em 11,1%, 11,6% e 13,2%, respectivamente,
com COP superior ao R134a em torno de 3,6%. Os autores otimizaram o comprimento
do tubo capilar para operação com a mistura, o maior COP foi obtido para o
comprimento de 5 m e carga de 60 g da mistura. O refrigerador teve sua carga otimizada
para a operação com os hidrocarbonetos, foram testados as cargas de 40, 50, 60 e 70 g.
Para o ensaio de ciclagem, a carga de 50 g da mistura apresentou maior tempo no ciclo
ligado em relação ao R134a, em torno de 2,5%, resultado em um consumo de energia
por dia superior em 4% com relação ao R134a, devido à quantidade insuficiente de
fluido no sistema. O COP para esta carga foi inferior ao R134a, cerca de 2,6%, devido à
reduzida capacidade de refrigeração (pouca carga de refrigerante). O maior consumo de
energia foi obtido para a carga de 70 g da mistura, superior em 1,05% ao R134a. Para a
obtenção do máximo COP, o tubo capilar necessitou de um acréscimo em seu
comprimento de 25%.
Mohanraj et al., (2010) apresentam consolidação teórica e experimental das
investigações com novas misturas refrigerantes realizadas em todo o mundo. Três
categorias de misturas aplicadas em refrigeração e ar condicionado são classificadas
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como azeotrópicas, quase-azeotrópicas e zeotrópicas. Performance termodinâmica de
cerca de 50 novas misturas refrigerantes são apresentadas. Baseado na literatura
revisada com relação à performance de sistemas com novas misturas refrigerantes,
pode-se constatar que misturas de hidrocarbonetos (como R290/R600a, R290/R600 e
R290/R600a/R600) e hidrocarbonetos com hidrofluorcarbonos (como o R430A) são
boas substitutas para o R12 e R134a em sistemas de refrigeração de pequena
capacidade. R430A e R152a são bons substitutos do R134a e R12 em sistemas de
climatização automotiva. Misturas de hidrocarbonetos (como R432A e R433A) são
identificadas como substitutos de longo prazo para o phase-out do R22 em aplicações
de ar condicionado e bombas de calor. Misturas de HFC´s (R404A, R407C e R410A)
são identificadas como substitutos interinos do R22. O uso de misturas de HFC´s/HC´s
vai eliminar o uso de lubrificantes sintéticos, que são higroscópicos na natureza.
Misturas de HFC´s/HC´s apresentam reduzidos impactos ambientais quando
comparadas com misturas de HFC´s.
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3. Análise Termodinâmica
O capítulo apresenta a revisão dos fundamentos termodinâmicos aplicados às
misturas não-azeotrópicas e aos hidrocarbonetos em particular. Tópicos relativos ao
ciclo de Carnot reverso são revistos, destacando aspectos realísticos do ciclo por
compressão de vapor.
As características do ciclo Lorenz são apresentadas como aplicação direcionada
às misturas zeotrópicas. A modelação matemática equaciona as funções e parâmetros
aplicados ao ciclo, destacando a função síntese do Coeficiente de Performance (COP) e
capacidade volumétrica de refrigeração (Qvol). A simulação computacional baseada no
software REFPROP 6.0 e nas equações matemáticas desenvolve um quadro
comparativo para diferentes frações de massa, principalmente à R290/R600a (50:50).
Nos sistemas de refrigeração, o efeito de refrigeração implica na utilização de
um fluido de trabalho, sobre o qual se desenvolvem de forma cíclica um conjunto bem
definido de processos termodinâmicos. Avaliar a performance de tal sistema implica
numa completa definição, não somente destes processos isolados, mas também das
alterações que distinguem cada um como ideal ou real (Pimenta, 1992). Além disto, é
importante dispor de metodologias para uma completa definição do estado
termodinâmico do fluido de trabalho segundo as transformações sofridas ao longo do
ciclo. Principalmente com o advento de nova geração de refrigerantes baseada nos
hidrocarbonetos.

3.1 - Ciclo de Carnot Reverso
O ciclo de Carnot consiste de dois processos isotérmicos reversíveis e dois
processos isoentrópicos. Possui eficiência térmica máxima para limites de temperatura
dados, e serve como padrão de comparação para os ciclos reais de potência (Çengel e
Boles, 2005). Como se trata de um ciclo reversível, todos os quatro processos que
constituem este ciclo podem ser revertidos. A reversão do ciclo implica em uma
inversão de todos os sentidos das interações de calor e trabalho. O resultado é um ciclo
que opera no sentido anti-horário no diagrama T-s apresentado na figura 3.1.
Um refrigerador que opera no ciclo reverso de Carnot é chamado de refrigerador
de Carnot. Neste ciclo, o refrigerante absorve calor isotermicamente de um reservatório
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de baixa temperatura (TL) de uma quantidade QL (processo 1-2), é comprimido
isoentropicamente até o estado 3 (alcança a temperatura TH), rejeita calor
isotermicamente a um reservatório de alta temperatura (TH) de uma quantidade QH
(processo 3-4), e expande isoentropicamente até o estado 1 (temperatura é reduzida até
TL). O fluido refrigerante muda de um estado de vapor saturado a líquido saturado no
condensador durante o processo 3-4.

Figura 3.1 - a) Esquema de um refrigerador de Carnot e b) diagrama T-s do ciclo
reverso.
FONTE: Çengel e Boles (2005)

O ciclo de Carnot reverso é o mais eficiente operando em dois níveis específicos
de temperatura. Consequentemente é natural analisá-lo primeiramente como um ciclo
ideal para refrigeradores. Se fosse possível, certamente este ciclo seria adotado como
ideal. No entanto, o ciclo de Carnot reverso não é um modelo apropriado para ciclos de
refrigeração.
Os dois processos de transferência de calor isotérmicos não são difíceis de se
aplicarem na prática, desde que se mantenha uma pressão constante, automaticamente a
temperatura também é mantida constante durante um estado de mistura bifásica (líquido
+ vapor) na condição de saturação. Consequentemente, os processos 1-2 e 3-4 podem
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ser realizados em evaporadores e condensadores atuais. No entanto, os processos 2-3 e
4-1 não podem ser obtidos na prática. Isto porque o processo 2-3 envolve a compressão
de uma mistura líquido-vapor que requer um compressor que trabalhe com duas fases
(líquido + vapor), e o processo 4-1 envolve a expansão do fluido em condições de
elevada umidade. Estes problemas são eliminados através da execução do ciclo reverso
fora da região de saturação. Mas neste caso se configura a dificuldade de manter as
condições isotérmicas durante os processos de absorção e rejeição de calor.
O coeficiente de performance (COP) de um refrigerador de Carnot é expresso
em termo das temperaturas como mostra a equação 3.1.

COPCarnot =

1
TH

TL

−1

(3.1)

Observa-se que o COP aumenta quando a diferença entre as temperaturas
diminui, isto é, quando TL aumenta ou TH diminui.
Desta forma, conclui-se que o ciclo de Carnot reverso não pode ser aproximado
em dispositivos atuais e não é um modelo realístico para ciclos de refrigeração.

3.2 - Ciclo Por Compressão a Vapor Ideal
Muitas das impraticalidades associadas ao ciclo de Carnot reverso podem ser
eliminadas pela vaporização completa do refrigerante antes da compressão e pela
substituição da turbina por um dispositivo de expansão, que pode ser uma válvula de
expansão ou um tubo capilar. O ciclo que resulta é chamado de ciclo de refrigeração por
compressão a vapor ideal, e está mostrado esquematicamente e em diagrama T-s na
figura 3.2. O ciclo de refrigeração por compressão de vapor é o mais utilizado para
refrigeradores, condicionadores de ar e bombas de calor. Consiste nos seguintes
processos:
1-2 Compressão isoentrópica no compressor;
2-3 Rejeição de calor a pressão constante no condensador;
3-4 Expansão isoentálpica em um dispositivo de expansão;
4-1 Absorção de calor a pressão constante no evaporador;
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Figura 3.2. a) Diagrama esquemático e b) diagrama T-s para o ciclo de compressão
a vapor ideal.
FONTE: Çengel e Boles (2005)
Em um ciclo de refrigeração por compressão a vapor ideal, o refrigerante entra
no compressor no estado 1 como vapor saturado e é comprimido isoentropicamente à
pressão de condensação. A temperatura do refrigerante aumenta durante o processo de
compressão isoentrópica a um valor superior à temperatura média da vizinhança. O
fluido entra no condensador como vapor superaquecido no estado 2 e sai como líquido
saturado no estado 3 como resultado da rejeição de calor à vizinhança. A temperatura do
refrigerante neste estado ainda se encontra acima da temperatura ambiente (vizinhança).
O refrigerante líquido saturado no estado 3 é expandido à pressão de evaporação pela
passagem através de um tubo capilar. A temperatura do refrigerante é reduzida a um
valor inferior à do espaço refrigerado durante este processo. O refrigerante entra no
evaporador no estado 4 como uma mistura saturada de título reduzido, e é
completamente evaporada pela absorção de calor do espaço refrigerado. O refrigerante
sai do evaporador como vapor saturado e reingressa no compressor, completando o
ciclo.
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Em um refrigerador doméstico, os tubos no compartimento do freezer onde o
calor é absorvido, servem como evaporador. As tubulações na parte traseira do
refrigerador, onde calor é dissipado para o ar ambiente, servem como condensador, ver
figura 3.3.

Figura 3.3. Representação esquemática de um refrigerador doméstico.
FONTE: Çengel e Boles (2005)
A área abaixo da curva de processo no diagrama T-s representa a transferência
de calor para processos internamente reversíveis. A área abaixo da curva de processo 41 representa o calor absorvido pelo refrigerante no evaporador, e a área abaixo da curva
de processo 2-3 representa o calor rejeitado no condensador. Uma regra empírica é que
o COP aumenta de 2 a 4% para cada oC de temperatura de evaporação que é aumentada
ou de condensação que é reduzida.
Outro diagrama freqüentemente usado na análise de ciclos de compressão a
vapor é o P-h, como mostra a figura 3.4. Neste diagrama, três dos quatro processos
aparecem como linhas retas, e as transferências de calor no condensador e evaporador
são proporcionais aos comprimentos das curvas de processo correspondentes.
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Figura 3.4. Diagrama P-h de um ciclo de refrigeração por compressão a vapor
ideal.
FONTE: Çengel e Boles (2005)
Nota-se que ao contrário dos ciclos ideais discutidos anteriormente, o ciclo de
refrigeração por compressão a vapor ideal não é internamente reversível, já que ele
envolve um processo irreversível (expansão).
Todos os quatro componentes associados ao ciclo de refrigeração são
dispositivos de estado estacionário, e todos os quatro processos ocorrentes no ciclo
podem ser analisados como estados estacionários. A variações de energia cinética e
potencial do refrigerante são usualmente pequenas relativamente à transferência de calor
e ao trabalho, e podem ser negligenciadas. O condensador e o evaporador não envolvem
nenhum tipo de trabalho, e o compressor pode ser considerado como adiabático A
equação de energia do sistema em estado estacionário (regime permanente) na base de
massa se reduz a

(qe − q s ) + ( we − ws ) = hs − he

(3.2)

3.3 - Ciclo Por Compressão de Vapor Real
Um ciclo real de refrigeração por compressão a vapor difere do ideal em vários
pontos, sendo o principal, as irreversibilidades que ocorrem nos diversos componentes.
Duas fontes comuns de irreversibilidades são o atrito fluido (causa perdas de pressão) e
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a transferência de calor do ou para o ambiente. O diagrama T-s de um ciclo de
refrigeração real é mostrado na figura 3.5.

Figura 3.5. a) Diagrama esquemático e b) diagrama T-s do ciclo de refrigeração
por compressão a vapor real.
FONTE: Çengel e Boles (2005)
No ciclo ideal, o refrigerante sai do evaporador e entra no compressor como
vapor saturado. Na prática, no entanto, não é possível controlar precisamente o estado
do refrigerante. Em vez disso, deve-se projetar o sistema para que o refrigerante entre
levemente superaquecido no compressor. A linha que conecta o evaporador ao
compressor é algumas vezes muito longa, desta forma, a perda de pressão causada pelo
atrito fluido e a transferência de calor para o ambiente pelo fluido pode ser significante.
O resultado do superaquecimento, ganhos de calor nas linhas de conexão e perdas de
pressão no evaporador e nas tubulações ocasionam um aumento no volume específico,
resultando em um aumento nos requisitos de potência do compressor (Çengel e Boles,
2005).
O processo de compressão no ciclo ideal é adiabático e internamente reversível,
logo, isoentrópico. No processo de compressão real, no entanto, os efeitos de fricção e
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transferência de calor podem aumentar ou diminuir a entropia, dependendo da direção.
Neste sentido, a entropia do refrigerante pode aumentar (processo 1-2) ou diminuir
(processo 1-2’) durante um processo de compressão real, dependendo dos efeitos
dominantes. No caso ideal, considera-se que o refrigerante sai do condensador como
líquido saturado à pressão de descarga do compressor.
Na realidade, no entanto, é inevitável se ter alguma perda de pressão no
condensador e nas linhas que conectam o condensador ao compressor e ao dispositivo
de expansão. Também não é fácil executar o processo de condensação com a precisão
de obtenção de líquido saturado na descarga, além do que é indesejável a entrada do
refrigerante no dispositivo de expansão sem que o mesmo esteja completamente
condensado. Desta forma, o refrigerante deve ser subresfriado antes de entrar no tubo
capilar, além de possibilitar maior capacidade de refrigeração para o ciclo.
Alguns sistemas utilizam trocadores de calor internos que resfriam o líquido que
sai do condensador com o vapor que se dirige para o compressor, vindo do evaporador,
como mostra a figura 3.6. Estes trocadores consistem basicamente no contato físico
entre as tubulações de sucção e líquido. O uso de trocadores de calor internos são
efetivos para se obter aumento na performance do sistema, subresfriar o refrigerante
líquido para prevenir a formação de bolhas de vapor à entrada do dispositivo de
expansão e evaporar totalmente algum líquido residual proveniente do evaporador e
evitar sua entrada no compressor (Klein et al., 2000).
O trocador de calor intermediário é interessante em situações onde o vapor
aspirado pelo compressor deva ser superaquecido para evitar a entrada de líquido no
compressor, como é o caso de sistemas herméticos residenciais. Segundo Stoecker e
Walukas (1981) o uso de trocadores de calor internos oferecem considerável aumento
na performance de sistemas que utilizam misturas zeotrópicas em relação a fluidos
puros e misturas azeotrópicas.
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Figura 3.6. Ciclo de refrigeração doméstica com trocador de calor intermediário.
FONTE: Borges et al. (2010)

3.4 – Equilíbrio do Sistema
Um sistema termodinâmico é definido como uma quantidade de matéria de
massa e identidade fixas, sobre a qual nossa atenção é dirigida. Tudo externo ao sistema
é chamado de vizinhança ou meio, e o sistema é separado da vizinhança pelas fronteiras
do sistema. Essas fronteiras podem ser móveis ou fixas.
Em muitos casos deve-se fazer uma análise termodinâmica de um equipamento,
como um compressor de refrigeração, que envolve um escoamento de massa para dentro
e/ou para fora do equipamento. O procedimento seguido para tal análise consiste em
especificar um volume de controle que envolve o equipamento a ser considerado, já que
envolve um fluxo de massa. A superfície desse volume de controle é chamada de
superfície de controle. Massa, assim como calor e trabalho podem ser transportados
através da superfície de controle (Wylen et al., 1995). Neste sentido, todos os
componentes do ciclo de refrigeração são considerados como volumes de controle como
mostra a figura 3.7.
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Figura 3.7. Ciclo de refrigeração - Volumes de controle nos componentes.
O balanço de energia nos componentes é realizado considerando-se o sistema
operando em regime permanente, nas condições de projeto, ou seja, à temperatura de
condensação (Tcond) e temperatura de evaporação (T0). Os sistemas ideal e real têm
comportamentos idênticos, tendo o real apenas um coeficiente de performance (COP)
inferior ao ciclo ideal. Para a análise termodinâmica do ciclo de refrigeração fez-se uso
da primeira lei da termodinâmica, como mostra a equação 3.3. Ou seja, a integral do
calor é igual à integral do trabalho.

∫ Q = ∫W

(3.3)

Aplicando-se as formulações do volume de controle para cada componente do
ciclo pode-se calcular as variações das propriedades termodinâmicas que possibilitam o
cálculo das características do ciclo de refrigeração por compressão de vapor (Fox e
McDonald, 1988). A equação geral é do tipo:

r
r r
dN 
∂
 =
VCηρdV + ∫ SCηρν dA
dt  SIS ∂t ∫

(3.4)
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Usando o princípio da conservação de massa

∂M 
 = 0 e considerando que o
∂t  SIS

escoamento do fluido de trabalho em cada componente seja permanente, a formulação
do sistema e do volume de controle aplicadas à massa resulta no princípio de
conservação de massa, dado por:

r r
r r
r r
0 = ∫ SC ρν dA = ∫ A1 ρν dA + ∫ A2 ρν dA ⇒ ρν 1 A1 = ρν 2 A2

(3.5)

portanto:

m& 1 = m& 2

(3.6)

Aplicando a formulação geral do volume de controle para a energia com
trabalho de eixo e de fronteira, desprezando-se a energia cinética e potencial, as
interações de calor e trabalho na fronteira do sistema são iguais à soma do fluxo de
entalpia através de sua fronteira, expressa por:

2

Q + WS = ∫1 h ⋅ m&

(3.7)

As equações 3.4 (princípio de conservação de massa) e 3.7 (primeira lei da
termodinâmica) foram aplicadas a cada componente do ciclo de refrigeração, que resulta
em no detalhamento dos parâmetros a seguir.

3.4.1 – Capacidade de Refrigeração (QE)
A capacidade de refrigeração (QE) é a quantidade de calor por unidade de tempo
retirada do meio que se quer resfriar (produto) através do evaporador do sistema de
refrigeração. Para o sistema operando em regime permanente, desprezando-se a
variação de energia cinética e potencial, pela primeira lei da termodinâmica, temos:
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Figura 3.8. Volume de controle no evaporador.
FONTE: Martinelli (2008).

QE = m& r ( h1 − h4 )

(3.8)

A quantidade de calor por unidade de massa de refrigerante retirada do
evaporador é chamada de “efeito de refrigeração” (qe), equação 3.9.

qE = h1 − h4

(3.9)

Como h1 > h4 temos qE > 0, ou seja, calor entra no sistema.

3.4.2 – Potência de Compressão (Wcomp)
Chama-se potência de compressão (Wcomp) a quantidade de energia, por unidade
de tempo, que deve ser fornecida ao refrigerante, no compressor, para se obter a
elevação de pressão necessária ao do ciclo teórico. Neste ciclo o processo de

57
compressão é adiabático reversível (isoentrópico), como indicado na figura 3.9. No
sistema de refrigeração real o compressor perde calor para o meio ambiente, entretanto,
este calor é pequeno quando comparado à energia necessária para realizar o processo de
compressão. Aplicando-se a primeira lei da termodinâmica em regime permanente no
volume de controle da figura abaixo e desprezando-se a variação de energia cinética e
potencial tem-se a equação 3.10.

Figura 3.9. Volume de controle no compressor.
FONTE: Martinelli (2008).

Wcomp = m& r ( h2 − h1 )

(3.10)
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3.4.3 – Calor Rejeitado no Condensador (Qc)
Conforme mencionado, a função do condensador é transferir calor do fluido
refrigerante para o meio de resfriamento do condensador (água ou ar). Este fluxo de
calor pode ser determinado através do balanço de energia no volume de controle da
figura 3.10. Considerando-se o regime permanente, tem-se:

Figura 3.10. Processo de transferência de calor no condensador.
FONTE: Martinelli (2008).

QC = m& f (h3 − h2 )

qC = h3 − h2
Sendo h3 < h2 temos qC < 0, ou seja, calor sai do sistema.

(3.11)

(3.12)
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Desta forma, o condensador a ser especificado para o sistema de refrigeração
deve ser capaz de rejeitar a taxa de calor calculada pela equação acima, a qual depende
da carga térmica do sistema e da potência do compressor.

QE + Wcomp = QC

(3.13)

3.4.4 – Dispositivo de Expansão
No dispositivo de expansão, que pode ser de vários tipos, o processo teórico é
adiabático (isoentálpico), como mostra a figura 3.11, e, neste caso, aplicando-se a
primeira lei da termodinâmica em regime permanente, desprezando-se as variações de
energia cinética e potencial, tem-se:

Figura 3.11. Volume de controle no dispositivo de expansão.
FONTE: Martinelli (2008).
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h3 = h4

(3.14)

3.4.5 – Coeficiente de Performance (COP)
A eficiência de ciclos de geração de potência é definida como a relação entre a
energia de saída e a energia de entrada. Esta definição funciona bem para ciclos de
potência, mas é ambígua para um ciclo de refrigeração. A equação de eficiência de um
ciclo de potência pode ser adaptada ao ciclo de refrigeração definindo a eficiência como
a quantidade desejada dividida pelo que deve ser fornecido para conseguir a quantidade
desejada.
A quantidade desejada é a capacidade de refrigeração (QE) e a quantidade
despendida é o trabalho de compressão (Wcomp). Para evitar dúvidas, este termo não é
chamado de eficiência, mas de Coeficiente de Performance (COP) (Stoecker, 1998). O
COP expressa a efetividade de um sistema de refrigeração (Wylen et al., 2003).

Q
h −h
COP = E = 1 4
Wcomp h2 − h1

(3.15)

3.5 – Misturas Refrigerantes
O uso de misturas refrigerantes está se tornando de grande interesse devido ao
phase-out de refrigerantes halogenados puros. A quantidade de fluidos puros que
oferecem propriedades adequadas para substituir os halogenados é muito limitada. A
mistura de dois ou mais refrigerantes proporciona o ajuste de propriedades, adequando
as mais desejáveis. As três categorias de misturas usadas em aplicações de refrigeração
e ar condicionado são azeotrópicas, quase-azeotrópicas e zeotrópicas (Mohanraj et al.,
2010).

3.5.1. Misturas Azeotrópicas
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Mistura azeotrópica de substâncias é aquela em que seus componentes não
podem ser separados através de uma destilação simples. Estas misturas evaporam e
condensam como uma substância simples apresentando propriedades diferentes das
substâncias simples. Apresentam ponto de ebulição menor que os de seus constituintes.
A maioria das misturas azeotrópicas são binárias. Misturas ternárias oferecem mais
flexibilidade na adequação das propriedades mas raramente são utilizadas. Estas
misturas possuem ponto de ebulição constante e agem como uma substância simples
nos estados líquido e vapor. Misturas zeotrópicas são utilizadas em aplicações de
refrigeração de baixa temperatura. A ASHRAE designa as misturas zeotrópicas através
da classe 500.

3.5.2. Misturas Quase-Azeotrópicas
O objetivo de misturas quase-azeotrópicas é aumentar o leque de
quantidade de fluidos alternativos aos compostos simples. Estas misturas tem
praticamente os mesmos atributos das azeotrópicas e proporcionam maiores
possibilidades de seleção. Um quase-azeótropo é semelhando a um azeótropo,
considerando o projeto de componentes do sistema. Apresentam temperatura glide
muito baixa, entre 0,2 e 0,61oC. No entanto, misturas quase-azeotrópicas podem
apresentar alteração na sua composição em condições de fuga de fluido do sistema. A
ASHRAE designa as misturas quase-azeotrópicas através da classe R400 (Mohanraj et
al., 2010).

3.5.3. Mistura Zeotrópicas
São misturas de dois ou mais refrigerantes que desviam de misturas perfeitas
(azeotrópicas). Uma mistura zeotrópica não se comporta como uma substância simples
quando muda de fase. Em vez disso, evapora e condensa entre duas temperaturas
(temperatura glide).
A faixa de temperatura glide para misturas zeotrópicas varia entre 4 e 7oC,
dependendo da perda de pressão nos trocadores de calor. A mudança de fase
(condensação e evaporação) destas misturas é não-isotérmica. Apresentam diferentes
composições de vapor e líquido na condição de equilíbrio. Substâncias zeotrópicas
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possuem maior potencial para incremento na eficiência energética e capacidade de
modulação. A ASHRAE classifica todas as misturas zeotrópicas na série 400.
Misturas zeotrópicas oferecem algumas vantagens, a geração de entropia pode
ser reduzida durante a mudança de fase combinando a temperatura glide da mistura e do
fluido de transferência de calor. No entanto, a maior desvantagem destas misturas é a
possbilidade de fuga dos componentes mais voláteis durante a ocorrência de
vazamentos (Mohanraj et al., 2010).

3.5.4 – Ciclo Lorenz
As misturas zeotrópicas, que apresentam variação da temperatura durante os
processos de evaporação e condensação tem potencia para atender os requisitos do ciclo
Lorenz, dependendo do grau de variação da temperatura glide nos trocadores de calor.
O ciclo Lorenz não pode exceder a performance do ciclo de Carnot, como
mostra a figura 3.12. O ciclo Lorenz pode ser aproximado por uma sére de ciclos de
Carnot superpostos (Radermacer e Hwang, 2005).

Figura 3.12. Ciclo Lorenz (1-2-6-5) aproximado de vários ciclos de Carnot.
FONTE: Radermacher e Hwang (2005)
A performance de muitos sistemas pode ser incrementada quando uma série de
ciclos de Carnot são usados. Neste sentido, a utilização de misturas zeotrópicas
proporciona o perfil não isotérmico durante a mudança de fase, seja no evaporador ou
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no condensador. Tal fato tende a aproximar o ciclo de refrigeração ao ciclo de Lorenz, o
que pode resultar em melhorias na performance do sistema.

3.6 – Modelagem Matemática
A figura 3.13 apresenta um diagrama esquemático do refrigerador por
compressão de vapor, que consiste essencialmente de um compressor alternativo
hermético, evaporador resfriado a ar, condensador resfriado a ar e tubo capilar. Estes
componentes são conectados por tubulações que transportam o fluido refrigerante. O
diagrama pressão-entalpia (P-h) correspondente é mostrado na figura 3.14. Onde o
processo indicado por 1-2is é relativo à compressão isoentrópica (ideal).

Figura 3.13. Diagrama esquemático do ciclo de refrigeração por compressão de
vapor.
FONTE: Fatouh e Kafafy (2006)
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Figura 3.14. Diagrama P-h do ciclo de refrigeração por compressão de vapor.
FONTE: Fatouh e Kafafy (2006)
Com o objetivo de simular o refrigerador por compressão de vapor, algumas
suposições são necessárias. São estas: a) operação em estado estacionário; b) não ocorre
perda de pressão nas tubulações, isto é, as alterações nas pressões ocorrem apenas no
compressor e no tubo capilar; c) perdas ou ganhos de calor são negligenciadas e e) o
compressor apresenta eficiência volumétrica ideal e eficiência isoentrópica de 75%
(Fatouh e Kafafy, 2006).
Para a aceitação da substituição de um fluido de trabalho em um sistema de
refrigeração já existente, algumas importantes características de performance devem ser
consideradas. São elas: pressões de operação, capacidade de refrigeração volumétrica,
coeficiente de performance e temperatura de descarga do compressor (Fatouh e Kafafy,
2006). O refrigerante deve apresentar um número de características essenciais, dentre as
quais as mais significantes são: reduzida densidade na fase líquida, alto calor latente de
vaporização, reduzido volume específico na fase vapor e reduzido calor específico na
fase líquida (Poggi et al., 2008).
A capacidade de refrigeração volumétrica (Qvol) é uma medida do tamanho do
compressor requerido para condições de operação particulares. Expressa o efeito de
refrigeração obtido por 1 m3 de refrigerante aspirado pelo compressor (Poggi et al.,
2008). Capacidades volumétricas de refrigeração similares não requerem mudanças no
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tamanho do compressor. Deve-se notar que à medida que a capacidade volumétrica de
refrigeração aumenta, o tamanho do compressor requerido é reduzido. A capacidade de
refrigeração volumétrica (Qvol) pode ser estimada como segue:

Qvol =

(h1 − h4 )ηvol ,ideal

ν1

(3.16)

onde h1 e v1 são a entalpia específica e o volume específico do refrigerante na condição
de vapor superaquecido à entrada do compressor e h4 é a entalpia específica do
refrigerante à entrada do evaporador.
A eficiência volumétrica ideal ( η vol ,ideal ) é dada por

ηvol ,ideal = 1 − C ( RP1 / n − 1)

(3.17)

onde C é a razão de afastamento do compressor (Vc/Vst) e n é o índice politrópico.Vc e
Vst são os volumes de afastamento e de curso, respectivamente. Devido a inexistência
destes dados técnicos do compressor Tecumseh utilizado no refrigerador, não foi
possível o cálculo da eficiência volumétrica ideal através da equação 3.17, desta forma
considerou-se esta eficiência como sendo de 85%.
A razão de pressão (RP) é definida como a relação entre a pressão de
condensação (Pcond) e a pressão de evaporação (Pevap), isto é,

RP =

Pcond
Pevap

(3.18)

As pressões de condensação e evaporação são determinadas de acordo com as
temperaturas de condensação e evaporação, respectivamente. A temperatura de
condensação é condicionada de acordo com a temperatura do ar ambiente para
condições de operação em região tropical, subtropical e normal, sabendo-se que a
temperatura de evaporação é determinada pela temperatura desejada da carga, baseada
na temperatura do ar requerida no compartimento do congelador (freezer).
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A entalpia específica real do vapor refrigerante superaquecido à saída do
compressor (h2) pode ser calculada como segue:

h2 = h1 +

(h2,is − h1 )

(3.19)

ηis ,comp

onde η is,comp é a eficiência isoentrópica do compressor e h2 ,is é a entalpia do vapor
refrigerante superaquecido à saída do compressor para um processo de compressão
isoentrópico.
A vazão mássica de refrigerante (mr) pode ser estimada utilizando a equação
seguinte, proposta por Tashtoush et al., (2002).

Q& e
m& r =
qe

(3.20)

A temperatura de descarga do compressor (Tdes = T2) é um importante parâmetro
devido o seu efeito nos componentes do compressor e na estabilidade dos lubrificantes.
Esta temperatura pode ser determinada utilizando ambos os dados de pressão de
condensação e entalpia específica real à saída do compressor.

3.7 – Simulação Computacional do Ciclo Padrão ASHRAE
A utilização de modelos computacionais para simular os perfis térmico e
fluidodinâmico de refrigeradores são alternativas simples e de baixo custo (Gonçalves et
al., 2009).
Com o objetivo de comparar diversos refrigerantes como fluidos de trabalho em
refrigeradores domésticos, o conhecimento de suas propriedades termodinâmicas é
necessário. No presente estudo, foi utilizado o software REFPROP 6.0 (McLinden et
al., 1998) para obter as propriedades termodinâmicas dos fluidos refrigerantes em
estudo.
Uma análise teórico-computacional foi desenvolvida para o R134a, R290, R600a
e

as

misturas

selecionadas

(R290/R600a

(60:40),

R290/R600a

(50:50)

e
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R290/R600a/R134a (40:30:30)) no ciclo de refrigeração padrão ASHRAE (temperatura
de evaporação: -23,3ºC, temperatura de condensação: 54,4ºC, temperatura de líquido e
de sucção: 32,2ºC), utilizando as propriedades termodinâmicas do REFPROP 6.0
(McLinden et al., 1998). Através da análise das propriedades termofísicas e
termodinâmicas dos fluidos, ter-se-à uma indicação de qual fluido poderá apresentar
melhor performance em relação ao R134a.
O coeficiente de performance de sistemas de refrigeração comerciais e
domésticos é incrementado de 10 a 20% quando se utilizam misturas de
hidrocarbonetos que contenham R600a e R290 (Sekhar et al., 2004). Na análise do
ciclo, a mesma capacidade de refrigeração foi aplicada para todos os refrigerantes
considerados. A capacidade de refrigeração de 143 W foi obtida através da conversão da
capacidade de congelamento do refrigerador, fornecida pelo fabricante, que é de 3,5
kg/24 h. Os resultados da simulação computacional são apresentados na tabela 3.1. A
tabela foi obtida mediante fornecimento dos dados de operação do ciclo padrão para os
diversos fluidos refrigerantes analisados e da utilização da modelagem matemática
desenvolvida anteriormente.

Tabela 3.1. Parâmetros computacionais dos refrigerantes no ciclo padrão
ASHRAE (REFPROP 6.0)
Fluido

R134a

R290

R600a

R290/R600a

R290/R600a

R290/R600a/R13

(60/40)

(50/50)

4a (40/30/30)

Pressão de
condensaçã

1470,0

1883,0

761,3

1370,5

1259,0

1604,0

114,8

216,6

62,43

140,6

126,3

174,7

1355,2

1666,4

698,87

1229,9

1132,7

1429,3

o @ 54,4ºC
(kPa)
Pressão de
evaporação
@ -23,3ºC
(kPa)
Diferença
de pressão
(kPa)
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Razão de

12,8

8,7

12,19

9,74

9,96

9,18

185,58

354,47

335,9

347,85

345,9

279,7

35,11

35,12

34,47

36,55

36,47

39,42

refrigeraçã

743,71

1171,9

414,14

819,718

751,188

980,391

o

9

15

9

2,049

2,041

2,171

2,093

2,117

2,085

143

143

143

143

143

143

2,773

1,452

1,532

1,479

1,488

1,840

139,5

134,5

120,2

128,8

127,0

126,0

32,2

32,2

32,2

32,2

32,2

32,2

0,2121

0,2571

0,6894

0,3607

0,3914

0,2425

pressões
Efeito de
refrigeraçã
o (kJ/kg)
Título (%)
Capacidade
de

volumétric
a (kJ/m3)
COP
Capacidade
de
refrigeraçã
o (W)
Vazão
mássica
(kg/h)
Temperatur
a de
descarga
(oC)
Temperatur
a de
entrada no
tubo
capilar (oC)
Volume
específico
na sucção
(m3/kg)
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Calor
específico
na fase

1,4473

2,8002

2,4990

líquida

3

7

4

na fase

1183,2

483,44

542,29

líquida

7

5

1

2,66510

2,63428

2,28916

505,718

511,576

588,688

(kJ/kgK)
Densidade

(kg/m3)

Quando misturas zeotrópicas evaporam no interior das tubulações, o
componente mais volátil evapora primeiro e a fase líquida permanece rica no
componente de menor volatilidade, que é o caso de misturas com base em
hidrocarbonetos. Devido ao aumento na concentração do componente de menor
volatilidade na fase líquida, a redução na temperatura de saturação como conseqüência
da perda de pressão é compensada (Stephan apud Sekhar et al., 2004).
É documentado que o R600a pode ser usado como aditivo para reduzir o
problema de retorno de óleo no evaporador. Como o R600a é menos volátil que o
R134a o líquido no evaporador permanece rico em R600a. Devido ao fluido em
circulação estar rico em R134a e o óleo não pode ser removido, óleo mineral não é
miscível com R134a. Assim, requer-se um componente de alta volatilidade na mistura
para se obter uma melhoria na capacidade de carreamento de óleo na mistura
refrigerante. R290 por ser mais volátil que o R134a, pode ser considerado como aditivo.
Porém, o R290 apresenta menor COP que o R134a em sistemas de refrigeração
domésticos (James e Missenden apud Sekhar et al., 2004). No entanto, misturas de
R134a/R600a podem elevar o COP de sistemas que operam com R12 em 5% (Kim apud
Sekhar et al., 2004). Neste sentido, misturas de R134a com R600a e R290 agregam os
benefícios oferecidos por cada um dos hidrocarbonetos puros (Sekhar et al., 2004).
Analisando a tabela 3.1, pode-se notar que o calor latente de vaporização (efeito
de refrigeração) da mistura R290/R600a é cerca de duas vezes maior que do R134a. No
entanto, devido ao reduzido volume específico do R134a na sucção, a capacidade de
refrigeração volumétrica dos dois fluidos são próximas.
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De modo a aceitar um fluido de trabalho como substituto para um sistema de
refrigeração doméstico, uma similar capacidade de refrigeração volumétrica e
performance comparada com o refrigerante existente são requeridas (Fatouh e Kafafy,
2006).
As propriedades das misturas de hidrocarbonetos e dos fluidos puros analisados,
obtidas a partir do REFPROP 6.0 são apresentadas em função da faixa de temperaturas
de operação, como mostram as figuras 3.15 a 3.21. Os resultados são discutidos a
seguir.
De acordo com a figura 3.15, observa-se que quanto maior a fração em massa de
propano, maior será a pressão de condensação e menor a temperatura de evaporação, o
que pode acarretar em grande formação de gelo no evaporador, a mistura de
R290/R600a (50/50) aponta para a melhor solução neste quesito.

P re s s ã o d e V a p o r (M P a )

R134a

R290/R600a (60/40)

R290/R600a/R134a (40/30/30)

R290/R600a (50/50)

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Temperatura (°C)

Figura 3.15. Variação da pressão de vapor em função da temperatura.
Analisando a figura 3.16, observa-se que a densidade do vapor da mistura de
R290/R600a (50/50) é a menor para toda a faixa de temperaturas de operação, sendo
esperado assim uma redução no trabalho de compressão requerido. A redução na
densidade é um fator mais importante que o calor latente de vaporização do fluido
(Poggi et al., 2008). A diminuição da proporção de R134a nas misturas acarreta uma
redução da potência de compressão necessária e da transferência de calor no
condensador. A mistura de hidrocarbonetos com o R134a proporciona um aumento na
lubricidade e miscibilidade do óleo lubrificante com o R134a (Tashtoush et al., 2002).
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As densidades de vapor nas condições de sucção das misturas e do R290 puro se
apresentam menores que as do R134a, correspondendo a uma menor carga de massa

Densidade de Vapor (kg/m³)

necessária destes fluidos no sistema em relação ao R134a (Sekhar et al., 2004).

R134a

R290/R600a (60/40)

R290/R600a/R134a (40/30/30)

R290/R600a (50/50)

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Temperatura (°C)

Figura 3.16. Variação das densidades de vapor em função da temperatura.
De acordo com a figura 3.17, a mistura de R290/R600a (50:50) apresenta as
menores densidades de líquido juntamente com a mistura R290/R600a (60:40),

Densidade de Líquido
(kg/m³)

proporcionando assim, redução das perdas por fricção no sistema (Sekhar et al., 2004).

R134a

R290/R600a (60/40)

R290/R600a/R134a (40/30/30)

R290/R600a (50/50)

-40

0
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Figura 3.17. Variação das densidades de líquido em função da temperatura.
Em qualquer sistema de refrigeração uma parte do óleo lubrificante circula junto
com o refrigerante pelos vários componentes do sistema. Os efeitos do óleo estão
fortemente relacionados com a habilidade do refrigerante de se dissolver no lubrificante.
Níveis elevados da solubilidade do refrigerante levam a reduções de viscosidade da
solução refrigerante/lubrificante, o que é benéfico para o retorno do óleo ao compressor,
mas pode agir em detrimento da lubrificação dos mancais.
A figura 3.18 apresenta as características de variação da viscosidade dos fluidos
com relação à temperatura, observa-se que as misturas R290/R600a (60/40) e
R290/R600a (50/50) apresentam os menores valores de viscosidade em toda a faixa de
temperaturas em questão. Tal fato é positivo, já que proporciona redução das perdas de

Viscosidade (µPa.s)

carga nas tubulações do circuito de refrigeração.

R134a

R290/R600a (60/40)

R290/R600a/R134a (40/30/30)

R290/R600a (50/50)

12,50
11,50
10,50
9,50
8,50
7,50
6,50
5,50
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Temperatura (°C)
Figura 3.18. Variação da viscosidade em função da temperatura.
A figura 3.19 apresenta a variação do volume específico nas condições de
sucção (temperatura) do compressor. Observa-se que maiores valores de volume
específico na sucção do compressor proporcionam maiores capacidades de refrigeração
volumétricas, o que acarreta na necessidade de um maior deslocamento volumétrico do
compressor para uma mesma capacidade de refrigeração do sistema. Observa-se que
com o objetivo de realização de drop-in em um sistema de refrigeração, o fluido
susbtituto deve apresentar capacidade de refrigeração volumétrica semelhante à do
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fluido original de modo a não ser necessária a substituição do compressor. Neste
sentido, observa-se que o R290/R600a (50:50) apresenta os maiores valores de volume
específico. O R290/R600a (60:40) apresentou valores mais próximos do R134a.

Volume específico sucção
(m3/kg)

R134a

R290/R600a (60/40)

R290/R600a/R134a (40/30/30)

R290/R600a (50/50)

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
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0,0
-40
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-20

-10

0

10

20

30

Temperatura (°C)

Figura 3.19. Variação do volume específico na sucção do compressor em função da
temperatura.
A figura 3.20 apresenta as condutividades térmicas na fase líquida dos diversos
fluidos refrigerantes analisados em função da temperatura. Observa-se que o R134a
apresenta as menores condutividades em toda a faixa de temperatura. À medida que a
fração de R134a é reduzida, estes valores aumentam. As misturas de hidrocarbonetos
R290/R600a (60:40) e (50:50) possuem maiores condutividades em toda a faixa de
temperatura, sendo estas praticamente iguais entre as duas misturas. Tal fato
proporciona maiores taxas de transferência de calor ao sistema de refrigeração.
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Condutividade Térmica
Líquido (W/m·K)

R134a
R290/R600a/R134a (40/30/30)

R290/R600a (60/40)
R290/R600a (50/50)

0,1450
0,1350
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0,0950
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10

20

30

Temperatura (°C)

Figura 3.20. Variação da condutividade térmica na fase líquida em função da
temperatura.
A figura 3.21 apresenta as condutividades térmicas na fase vapor dos diversos
fluidos refrigerantes analisados em função da temperatura. Observa-se que o R134a
apresenta as menores condutividades em toda a faixa de temperatura. As misturas de
hidrocarbonetos R290/R600a (60:40) e (50:50) possuem maiores condutividades em

Condutividade Térmica Vapor
(W/m·K)

toda a faixa de temperatura, sendo estas praticamente iguais entre as misturas.

R134a

R290/R600a (60/40)

R290/R600a/R134a (40/30/30)

R290/R600a (50/50)
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Figura 3.21. Variação da condutividade térmica na fase vapor em função da
temperatura.
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3.8 - Análise Exergética do Ciclo Padrão ASHRAE
Na avaliação da eficiência de sistemas de refrigeração por compressão de vapor,
utiliza-se basicamente a eficiência energética (primeira lei), onde se obtêm o coeficiente
de performance (COP). No entanto, a indicação de possibilidades para o
aperfeiçoamento termodinâmico de um sistema não é possível mediante a utilização da
análise energética, sendo necessária a análise exergética (Bayrakçi e Ozgur, 2009).
A análise pela segunda lei da termodinâmica é baseada no conceito de exergia.
Exergia pode ser definida como a quantificação do potencial de realização de trabalho
ou a qualidade de diferentes formas de energia relativa às condições ambientes, no
entanto, a exergia é consumida ou destruída, devido à entropia associada aos processos.
A análise exergética aplicada a um sistema descreve todas as perdas nos
componentes do ciclo e através do sistema. Desta forma, as perdas ou irreversibilidades
e sua ordem de importância podem ser entendidas. Com a utilização da
irreversibilidade, que é uma indicação da imperfeição de um processo, se torna mais
viável a determinação das condições ótimas de operação. Pode-se dizer que a análise
exergética pode indicar as possibilidades de melhorias termodinâmicas dos processos
em análise (Bejan apud Kabul et al., 2008).
O método da exergia é uma técnica de análise relativamente nova e se baseia na
avaliação de perdas termodinâmicas através do uso da segunda lei (Kotas apud Kabul et
al., 2008). Nesta seção serão apresentados os resultados da análise exergética do ciclo
de refrigeração padrão ASHRAE operando com os fluidos em estudo. De modo a se
desenvolver a análise pela segunda lei, algumas simplificações são necessárias
(Bayrakçi e Ozgur, 2009):
- Operação em estado estacionário em todos os componentes do ciclo.
- Perdas de pressão nas tubulações não são consideradas.
- Ganhos e perdas de calor do ou para o sistema não são consideradas.
- Ganhos e perdas de calor do ou para o trocador de calor interno não são consideradas.
- Parcelas referentes às energias cinética e potencial são ignoradas.
A disponibilidade ou exergia de uma substância pura pode ser definida como
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ψ = (h − h0 ) − T0 ( s − s0 )

(3.21)

As irreversibilidades nos componentes do sistema são obtidas através de
balanços de exergia (disponibilidade), descrito na forma geral como
(3.22)

I = Exe − Exs

Com as equações (3.21), (3.22) e as considerações anteriores, a análise da
segunda lei da termodinâmica resulta em um conjunto de equações para cada
componente do sistema:

Evaporador:

 T
I ev = m& r (ψ s −ψ e ) + Qev 1 − 0
 Tev





(3.23)

I comp = m& r (ψ e −ψ s ) + Wel

(3.24)

Compressor:

Wel =

Wcomp
(3.25)

η mec ⋅η elet

Condensador:


T
I cond = m& r (ψ e −ψ s ) − Qcond 1 − 0
 Tcond





(3.26)

Tubo Capilar:

I tub = m& r (ψ e −ψ s )

(3.27)

Trocador de Calor Interno:

I trocador = m& r [(ψ ealta − ψ salta ) − (ψ sbaixa − ψ ebaixa )]

(3.28)
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Irreversibilidade Total do Ciclo:

I total = I ev + I comp + I cond + I tub + I trocador

(3.29)

A eficiência exergética diferencia a qualidade da energia, ou seja, o seu emprego
no uso final, com menor degradação da energia, é dada pela relação entre a energia útil
e a realização de trabalho possível, por meio dessa energia, como mostra a equação
3.30.

η ex =

(ψ sevap −ψ eevap )
(3.30)

Wel

As condições de operação do sistema são as referentes ao ciclo de refrigeração
padrão ASHRAE, apresentados na tabela 3.1. As propriedades termodinâmicas dos
diversos fluidos foram obtidas através do software REFPROP 6.0.
A tabela 3.2 apresenta as condições de operação do ciclo de refrigeração bem
como a determinação do estado de referência para a análise exergética. Os valores das
eficiências do motor elétrico do compressor e mecânica do compressor foram os
recomendados por Bayrakçi e Ozgur (2009).

Tabela 3.2. Condições de Operação do Ciclo de Refrigeração para a Análise
Exergética.
Temperatura de Referência (T0)

293 K

Pressão de Referência (P0)

101,3 kPa

Capacidade de Refrigeração (Qe)

143 W

Temperatura de Evaporação (Tevap)

-23,3ºC

Temperatura de Condensação (Tcond)

54,4ºC

Temperatura de Entrada no Tubo Capilar

32,2ºC

Temperatura de Sucção

32,2ºC

78
Eficiência Isoentrópica do Compressor

75%

Eficiência Mecânica do Compressor

90%

Eficiência Motor Elétrico

90%
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4. Análise Experimental
Este capítulo trata da análise experimental realizada com o refrigerador
doméstico, conforme as especificações técnicas. O objetivo consiste em contribuir no
plano de testes visando observar a performance termodinâmica dos hidrocarbonetos.
Inicialmente relata-se o desenvolvimento industrial recente aplicado ao uso dos
hidrocarbonetos em refrigeração por empresas como a Embraco e Danfoss. Destaca-se o
pioneirismo da Embraco com o Informativo Técnico No. 08/95. A seguir sumariza-se a
literatura experimental recente na aplicação doméstica dos hidrocarbonetos. A
instrumentação e equipamentos de laboratório serão descritos com detalhes técnicos de
funcionamento. O procedimento experimental está baseado em normas técnicas
aplicadas nos métodos de ensaios de abaixamento de temperatura e ciclagem. Os
resultados são discutidos com base no estudo comparativo entre os fluidos.

4.1. Hidrocarbonetos como fluidos de trabalho
4.1.1. Hidrocarbonetos como substitutos ao R12
Desde a confirmação da destruição da camada de ozônio pelos CFCs, e das
restrições impostas pelo Protocolo de Montreal ao uso destes refrigerantes, a
EMBRACO ingressou num intensivo programa de pesquisa, visando desenvolver
compressores que sejam adequados ao uso dos novos refrigerantes alternativos.
Durante os últimos anos, vários refrigerantes alternativos foram avaliados e o
R134a, por apresentar propriedades físicas e termodinâmicas relativamente semelhantes
às do R12 e por não conter Cloro que (responsável pela destruição da camada de
ozônio), tem sido considerado o substituto do R12 nas suas aplicações.
Mais recentemente, outro fator ambiental, não menos importante que a
destruição da camada de ozônio, tem sido considerado: o potencial de aquecimento
global, mais conhecido como efeito estufa.
Dentre os refrigerantes alternativos que atendem ambas características
ambientais, estão os hidrocarbonos. Estes refrigerantes não tinham até então sido
considerados uma alternativa à substituição do R12, pois são inflamáveis.
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O uso de refrigerantes inflamáveis e sistemas de refrigeração doméstica aumenta
os riscos de explosão ou fogo e impõem a necessidade de se avaliar cuidadosamente
todos os aspectos relacionados à segurança.

4.1.2 – Isobutano em sistemas herméticos
A utilização de refrigerantes inflamáveis em sistemas herméticos de refrigeração
doméstica foi descontinuada após o aparecimento e produção em larga escala dos
refrigerantes CFCs, em função destes últimos apresentarem baixo custo, serem atóxicos
e por não apresentarem características de inflamabilidade.
Recentemente, devido ao ataque da camada de ozônio pelos CFCs, sua utilização
vem sendo gradativamente descontinuada, conforme os prazos definidos pelo Protocolo
de Montreal.Diversos refrigerantes alternativos ao CFC12 foram estudados e alguns
vem sendo normalmente utilizados pela indústria de refrigeração mundial. Entre eles,
estão alguns refrigerantes inflamáveis.
Isto se deve ao fato de certos refrigerantes inflamáveis, entre eles o isobutano
(R600a), apresentarem excelentes características ambientais, ou seja, não afetarem a
camada de ozônio e exercerem efeito direto desprezível sobre o aquecimento da Terra
(efeito estufa).
Os dessecantes comumente utilizados em filtros secadores de sistemas para R12
(XH-5 e XH-6) e R 134a (XH-7 e XH-9) são plenamente compatíveis com R600a e
recomendados.
Em sistemas de refrigeração que funcionam sem problemas de operação com
R12, a carga de R600a será aproximadamente 40% da carga de R12. Entretanto esta não
é uma regra geral, mas serve como estimativa preliminar da carga de R600a. Um ponto
importante a ser observado é a metodologia utilizada na determinação da carga de
refrigerante com R600a.
Cuidados especiais devem ser tomados com o objetivo de se evitar infiltrações
de ar no sistema quando pequenas quantidades de refrigerante são adicionadas através
de um cilindro de gás até obter-se a carga adequada. Isto se deve ao fato dos sistemas
com R 600a trabalharem com pressões de sucção abaixo da atmosférica.
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Quando da determinação da carga de refrigerante, o sistema deverá ser evacuado
e a carga total de refrigerante deverá ser introduzida no sistema de uma única vez,
estando este desta forma apto para a realização de testes.
A utilização do R600a em sistemas originalmente projetados para R12 ou
R134a, não se restringe pura e simplesmente à troca do refrigerante. Em função do
R600a ser um refrigerante inflamável, aspectos relativos à segurança dos sistemas
devem ser observados objetivando assegurar um funcionamento seguro sem oferecer
perigos de explosão ou fogo.
A seguir estão relacionadas algumas recomendações que devem ser
rigorosamente observadas, relativas à montagem de sistemas de refrigeração para R600a
(Embraco, 1995):
a) Atendendo os requisitos de segurança necessários ao uso de refrigerantes inflamáveis
como R600a, já estão disponíveis no mercado e são recomendados, equipamentos
automáticos de carga, teste de vazamento e evacuação.
b) Deve-se garantir adequada ventilação na área de carga de R600a ao sistema, através
de ventilação mecânica, se necessária. Também devem ser utilizados nesta área,
detetores de vazamentos / sensores de gás adequados ao isobutano, instalados próximo
ao chão, pois o R600a é mais pesado que o ar.
c) O risco de cargas potenciais eletrostáticas (podem gerar faíscamento) acumuladas nos
sistemas de refrigeração tem que ser totalmente evitado durante o processo de carga de
refrigerante, através de um correto aterramento do sistema.
d) Testes de vazamento no sistema de refrigeração devem ser realizados utilizando-se
Nitrogênio, ou preferencialmente Hélio. A utilização de ar é totalmente desaconselhada
e perigosa.
e) Após o sistema ter sido carregado com R600a, não se deve utilizar chama para brazar
ou soldar junções / conexões do sistema. Soldagem ultrasônica ou de junção de tubos
pelo sistema LOKRING são os recomendados.
f) O percentual de gases não condensáveis deve ser limitado a 1%.

4.2 – Aparato Experimental
As atividades experimentais foram realizadas em um equipamento de
refrigeração representativo da classe refrigerador doméstico (figura 4.1). As
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especificações técnicas do refrigerador são indicadas na tabela 4.1 e as especificações
do compressor na tabela 4.2. A figura 4.2 apresenta o compressor do refrigerador. Os
componentes mecânicos do sistema de refrigeração (compressor, condensador,
dispositivo de expansão e evaporador) não sofreram alterações, com a finalidade de
avaliar a performance do equipamento operando com mistura de hidrocarbonetos dentro
da estratégia de drop-in.

Figura 4.1 – Refrigerador CONSUL de 219 Litros.
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Tabela 4.1. Especificações técnicas do refrigerador.

Itens

Especificações
Refrigerador/freezer com degelo manual (Modelo:
CRC28EBBNA, Fabricante: CONSUL).

Tipo da unidade

Altura: 1486 mm
Largura: 477 mm
Profundidade: 650 mm

Pressões de projeto

Palta = 1500 kPa
Pbaixa = 500 kPa

Consumo de energia

110 V – 22,7 kWh/mês
220 V – 22,2 kWh/mês

Volume interno

219 L (compartimento do freezer de 20 L, compartimento
do refrigerador de 219 L)

Fluido refrigerante

R134a

Carga de refrigerante

75 gramas

Compressor

Alternativo hermético TECUMSEH (Modelo:
THK1330YGS)

Evaporador

Placas conformadas do tipo Roll-Bond/Convecção natural

Condensador

Trocador de calor do tipo arame sobre tubos/Convecção
natural

Dispositivo de expansão

Tubo capilar

Controle de temperatura

Termostato para o compartimento do congelador

da unidade
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Tabela 4.2. Especificações técnicas do compressor utilizado no refrigerador
(FONTE: www.tecumseh.com.br)
Faixa de tensão de operação

60 Hz: 187 - 242 V

50 Hz: 180 - 242 V

Aplicação

Baixa Pressão de Evaporação (LBP)

Faixa de temperatura de evaporação

-34.4°C a -12.2°C (-30°F a +10°F)

Tipo de motor

PTCSIR

Tipo de expansão

Tubo Capilar

Classe de torque de partida

Torque Normal de Partida (LST)

Tipo de óleo

Poliol Éster

Viscosidade: 10cSt @ 40ºC

Carga de óleo

224 ml

Deslocamento

3,14 cc/rev

Peso líquido

7,50 Kg

Homologação

SGS

Figura 4.2. Compressor TECUMSEH utilizado no refrigerador.
Os principais detalhes do sistema de refrigeração são apresentados na figura 4.3,
onde podem ser observados os componentes empregados nas etapas de rejeição e
absorção de calor, bem como na compressão e expansão do fluido refrigerante.
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Figura 4.3. Representação esquemática do sistema de refrigeração
FONTE: Embraco (2007)
Durante o funcionamento do refrigerador, o compressor succiona o fluido
refrigerante do evaporador, reduzindo a pressão nesse componente. O fluido é
comprimido pelo compressor e segue para o condensador. No condensador o fluido
refrigerante, sob alta pressão, libera o calor para ambiente e se torna líquido. O próximo
componente do circuito é o elemento de controle, que pode ser um tubo capilar ou uma
válvula de expansão. O elemento de controle reduz a pressão do refrigerante líquido que
foi formado no condensador. Essa redução de pressão permite a evaporação do
refrigerante, que volta ao estado gasoso ao passar pelo evaporador.
O sistema de refrigeração usa ainda um filtro secador com dessecante para reter,
caso houver, umidade residual existente no sistema. Há sistemas, finalmente, que
utilizam um acumulador de sucção para evaporar restos de refrigerante líquido, evitando
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seu retorno pela linha de sucção. No caso de refrigeradores domésticos, o acumulador se
encontra no final do evaporador, internamente ao gabinete.

4.2.1– Instrumentação
Para a realização dos procedimentos de evacuação no refrigerador foi utilizada
uma bomba de vácuo de duplo estágio de 5,0 CFM de capacidade. A figura 4.4
apresenta a bomba de vácuo utilizada. As especificações técnicas da bomba são
mostradas na tabela 4.3.

Figura 4.4. Bomba de vácuo.
Tabela 4.3. Especificações técnicas da bomba de vácuo.
Modelo

VE 245D

Fabricante

EOS

Deslocamento livre do ar 4,5 CFM@50 Hz / 5,0 CFM@60 Hz
Vácuo final

0,3 Pa

Voltagem

110-220 V/50-60 Hz

Potência

½ HP

Capacidade de óleo

330 ml
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As pressões de sucção e descarga do compressor foram medidas com
manômetros digitais do conjunto manifold indicados pela figura 4.5. As especificações
técnicas dos manômetros são fornecidas pela tabela 4.4.

Figura 4.5. Manômetros digitais.
Tabela 4.4. Especificações técnicas dos manômetros digitais.
Fabricante

MasterCool Inc.

Display de Pressão

PSI, inHg, Bar, MPa e kg/cm2

Display de
Temperatura

o

F ou oC

Display de Vácuo

Micron, mBar, kPa e mmHg

Resolução do

1 psi (0,07 bar, 0,007 Mpa, 0,07 kg/cm2)

Sensor
Precisão do Sensor

± 1 psi ou 1% da leitura

Pressão de

0 a 750 psi (52 bar, 5 MPa, 52 kg/cm2)

Trabalho
Pressão de Ensaio

1000 psi (70 bar, 7 MPa, 70 kg/cm2)
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Faixa de
temperatura do

-40 a 200ºF (-4 a 93ºC)

fluido refrigerante
Temperatura de
operação

32 a 122ºF (0 a 45ºC)

Precisão da

± 1oF ( ± 0,5oC) entre 32 e 160°F (0 a 71°C)

temperatura
Temperatura para

32 a 120ºF (0 a 49ºC)

armazenamento
Conexões

¼ pol M-Flare

Alimentação

Bateria 9 V CC com adaptador CA/CC

Vida útil da bateria

30-36 horas

Desligamento

15 minutos

automático
Recursos Especiais

Exibe 61 gases de refrigeração, exibe temperatura correspondente
do ponto de saturação, condensação ou ebulição para a pressão
indicada, exibe temperatura do sensor termopar, temperatura de
superaquecimento/subresfriamento e vácuo.

Incorporado ao manifold existe um vacuômetro e termopar para verificação do
superaquecimento e subresfriamento.
abaixo.

O vacuômetro é apresentado na figura 4.6,
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Figura 4.6. Vacuômetro utilizado nos experimentos em conjunto com o manifold
digital.
Para a medição da potência elétrica consumida pelo motor de acionamento do
compressor hermético foi empregado um medidor de potência (wattímetro) Minipa
modelo ET-4090, como mostra a figura 4.7. O medidor de potência ET-4090 possui,
além da indicação direta via LCD, uma interface RS-232 para conexão ao computador e
gravação dos dados medidos mediante utilização de um cabo USB e um software de
aquisição dos dados de operação (Bs15x) fornecido pelo fabricante (Universal Data
Logging Systems).
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Figura 4.7. Alicate wattímetro.
Todas as medições de temperatura feitas com o sistema de refrigeração em
operação utilizaram termopares de ferro-constantan (Tipo J), de acordo com a norma
NBR 12866, como mostra a figura 4.5.

Figura 4.8. Termopar tipo J.
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Tabela 4.5. Especificações técnicas dos termopares.
Fabricante

TEMPAR

Tipo

J

Comprimento do cabo

2 metros

As cargas dos fluidos refrigerantes foram aplicadas gradualmente utilizando a
balança digital de precisão, indicada na figura 4.9. As especificações técnicas da
balança digital são indicadas na tabela 4.6.

Figura 4.9. Balança digital.
Tabela 4.6. Especificações técnicas da balança digital.
Designação

98210-A Accu Charge II Electronic Refrigerant Scale

Fabricante

MasterCool Inc.

Capacidade

240 lbs (110 kg)

Exatidão

± 0,01 kg

Resolução

0,01 kg

Função Auto-Off

3 horas

Temperatura de Operação

0 a 49ºC
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Plataforma

22 x 22 cm
Programação de carga

Funções

Pausa/Carga
Programação de capacidade do cilindro
Repetição

De modo a programar a quantidade exata de gás refrigerante a ser introduzida no
refrigerador foi utilizado um módulo de carga programável da MasterCool, indicado na
figura 4.10. O módulo de carga é conectado à balança digital 98210-A Accu Charge II
mediante cabo USB. Este equipamento permite o controle exato da quantidade de fluido
refrigerante adicionado ao sistema de refrigeração. O aparelho pode ser utilizado para
qualquer fluido refrigerante.

Figura 4.10. Módulo de carga programável.
Após os procedimentos de corte, soldagem e flangeamento das tubulações do
circuito de refrigeração para instalação dos manômetros foi utilizado um detector de
vazamentos eletrônico da MasterCool, indicado na figura 4.11, para verificação da fuga
de fluido refrigerante nas uniões soldadas e flangeadas.
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Figura 4.11. Detector de vazamentos eletrônico.
Tabela 4.7. Especificações técnicas do detector.
Fabricante

MasterCool Inc.

Níveis de sensitividade

3

Indicação de detecção

Visual e sonora

Fluidos detectados

Todos das famílias dos CFC´s, HCFC´s e HFC´s

Para a realização dos procedimentos de instalação dos manômetros nas
tubulações de sucção e descarga do compressor foi utilizado conjunto flangeador da
Vulkan Lokring, indicado na figura 4.12.

94

Figura 4.12. Conjunto flangeador.
Durante os procedimentos de corte de tubulações de cobre para instrumentação
do refrigerador foi utilizado cortador de tubos indicado na figura 4.13.

Figura 4.13. Cortador de tubos.
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Para a realização dos ensaios de referência e recarga do sistema após a instalação
da instrumentação ao longo do circuito do refrigerador foi utilizada a garrafa de gás
R134a de 750 gramas da DuPont. Para a composição da mistura de hidrocarbonetos
proposta neste estudo foram utilizadas garrafas de gás R290 e R600a de 300 gramas da
Nevada. A figura 4.14 apresenta os fluidos refrigerantes utilizados.

Figura 4.14. Fluidos refrigerantes utilizados.

A realização do recolhimento dos fluidos refrigerantes R134a e da mistura
R290/R600a do sistema foi feita através de uma recolhedora de fluidos, indicada na
4.17. A tabela 4.8 apresenta as especificações técnicas da recolhedora.

Figura 4.15. Recolhedora de fluido refrigerante.
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Tabela 4.8. Especificações técnicas da recolhedora.
Fabricante

MasterCool Inc.

Compressor

½ HP/sem óleo

Taxas de recolhimento

Vapor – 5,0 kg/min
Líquido – 1,4 kg/min

Temperaturas de operação

0 – 50ºC

Fluidos refrigerantes

Todos

Peso

17 kg

Aquisição de dados é a coleta de informação do mundo real de forma a gerar
dados que possam ser manipulados por um computador. Normalmente envolve a
aquisição de sinais e formas de onda e o processamento de sinais para obter a
informação desejada. Os componentes de sistemas de aquisição de dados incluem
sensores apropriados que convertem qualquer parâmetro medido em um sinal
eletrônico, o qual é adquirido pelo hardware de aquisição de dados.
Os dados adquiridos são normalmente monitorizados, analisados e guardados
num PC. Isto é conseguido usando software interativo de controle fornecido pelo
produtor do hardware ou então os monitores dos dados e o seu controle pode ser levado
a cabo usando uma linguagem de programação.
O principal componente do aparato experimental é o sistema (placa e chassi) de
aquisição de dados com a qual é possível implementar uma interface I/O (entrada/saída)
em tempo real entre o refrigerador em estudo e o computador.
A medição, aquisição e registro das temperaturas foram realizados com o auxílio
de um sistema de aquisição de dados NI-DAQmx da marca National Instruments. Sua
configuração foi feita através do software VI Logger.
Neste estudo foi adotada uma placa de aquisição modelo NI 9211, como mostra
a figura 4.16. A placa de aquisição é montada sobre um chassi NI cDAQ – 9172 que
pode armazenar até oito placas, como mostra a figura 4.17. O NI cDAQ – 9172 é um
chassi de interface para diversas tipos de sinais de I/O que pode ser facilmente instalado
a um dos slots disponíveis em computadores pessoais, neste caso, foi utilizada a
conexão USB 2.0 disponível no equipamento, com cabo de 1,8 m de comprimento.
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Juntamente com a placa é fornecido pelo fabricante um conjunto de programas
cuja principal função é estabelecer, em nível de software, uma interface entre os
programas executáveis desenvolvidos pelo fabricante em diversas linguagens, e o
hardware do NI cDAQ – 9172, permitindo sua aplicação no monitoramento do
processo. A figura 4.18 apresenta o sistema de aquisição de dados instalado com os
termopares.

Figura 4.16. Placa de aquisição de dados NI 9211.
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Figura 4.17. Chassi de aquisição de dados NI cDAQ – 9172 .

Figura 4.18. Sistema de aquisição de dados montado com os termopares.
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4.2.2 – Sistemas de Medição
Uma visão global dos sistemas de medição empregados no levantamento de
dados experimentais do sistema de refrigeração é apresentada na figura 4.19, sendo os
detalhes destes sistemas discutidos nos itens subseqüentes.

Figura 4.19. Visão global esquemática dos sistemas de medição.
Para o conjunto de variáveis de medição apresentados, verificam-se também dois
procedimentos distintos, um envolvendo a observação visual (leitura direta da medida)
das seguintes variáveis: Pdes (pressão de descarga), Psuc (pressão de sucção); e outro
utilizando o sistema de aquisição para: temperaturas de entrada e saída do evaporador
(T4 e T5), temperaturas de entrada e saída do condensador (T2 e T3), temperaturas de
sucção e descarga do compressor (T6 e T1), temperatura ambiente, temperatura no
compartimento do freezer (Tfreezer), temperatura no compartimento do refrigerador
(Trefrigerador) e corrente elétrica do compressor (Iele).
O primeiro grupo de variáveis de medição não fez uso do sistema de aquisição
NI cDAQ-9172 por não dispor de elementos de transdução capazes de gerar uma
variável de amostragem correspondente a um sinal analógico variável de medição.
Assim a medida foi feita visualmente e o seu valor numérico fornecido via teclado ao
computador para posterior utilização. Para o segundo grupo, porém, foram empregados
transdutores cuja natureza do sinal gerado é compatível com a aquisição de dados.
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A aquisição de dados de potência elétrica do compressor foi realizada mediante
conexão do wattímetro ao computador via cabo USB. Os dados foram recordados
através de software fornecido pelo fabricante, Bs15x Data Logging Systems.
Todas as medições de temperatura realizadas com o sistema de refrigeração em
operação utilizaram termopares de ferro-constantan (Tipo J) de acordo com a norma
NBR 12866 (1993). Foram utilizados termopares da TEMPAR com cabo flexível de 2
metros de comprimento. Ao longo dos pontos estratégicos do circuito de refrigeração,
conforme figura 4.20, as juntas de medição foram fixadas sobre a superfície da
tubulação.

Figura 4.20. Pontos de medição de temperatura, pressão e corrente elétrica.
Nos pontos definidos para medição de temperaturas, a superfície da tubulação
foi primeiramente lixada para retirar tintas e óxidos, seguido da fixação rígida da junta
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do termopar com fita isolante térmica e colocação de material isolante sobre o ponto
para evitar influência da temperatura do ar sobre a medição, conforme figura 4.21.

Figura 4.21. Modo de fixação dos termopares na superfície das tubulações do
circuito de refrigeração.
Nas medições de temperatura do ar no compartimento do freezer e do
refrigerador não se utilizaram massas de cobre nos termopares conforme recomendado
pela norma NBR 12866 (1993), já que as juntas dos termopares já apresentavam massa
metálica envolvendo as mesmas. A temperatura no compartimento do freezer foi obtida
mediante colocação de termopar no centro do compartimento, situado à metade da
altura do mesmo, conforme figura 4.22. A temperatura do compartimento do
refrigerador foi obtida através da colocação de termopar a 1/3 da altura total deste
compartimento, de acordo com Kim et al. (1998). A figura 4.23 apresenta a posição do
termopar no compartimento do refrigerador.
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Figura 4.22. Localização do termopar no compartimento do freezer.

Figura 4.23. Localização do termopar no compartimento do freezer.
As medições de temperatura ao longo do circuito frigorígeno (6 pontos), nos
compartimentos do refrigerador doméstico (2 pontos) e a temperatura ambiente (1
ponto) foram gravadas mediante a utilização do sistema de aquisição de dados
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juntamente com o software VI Logger da National Instruments. A taxa de aquisição de
dados utilizada foi de 1 (um) ponto de temperatura a cada minuto (1 Hz), durante o
tempo previsto para os ensaios.
Para as medições da corrente elétrica consumida pelo motor de acionamento do
compressor hermético, foi empregado um medidor de potência (wattímetro) Minipa
modelo ET-4090. Foi utilizada a interface RS-232 do wattímetro para conexão ao
computador e conseqüente gravação dos dados medidos mediante utilização do software
Bs15x fornecido pelo fabricante do equipamento.
Os valores de corrente elétrica indicados pelo wattímetro foram adquiridos a
uma taxa de 1 (um) valor por minuto (1 Hz). Durante a realização das medições de
corrente elétrica o fio fase do compressor (cor azul) foi posicionado no interior da garra
e alinhado com a seta de indicação marcada sobre a garra. Para evitar interferências na
precisão das medidas, a garra foi localizada o mais distante possível de dispositivos
adjacentes, como motores e fios condutores. A figura 4.24 apresenta o detalhe da
localização do fio fase do compressor entre a garra.

Figura 4.24. Localização do alicate wattímetro para medição da corrente elétrica.
No transcorrer de toda a atividade experimental, foram realizadas
medições da classe de pressão estática manométrica do fluido refrigerante em cada
ponto principal do sistema de refrigeração (sucção e descarga do compressor).
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Os valores de pressão (sucção e descarga) foram obtidos mediante observação
visual no display do manifold digital, os dados foram adquiridos manualmente numa
taxa de 1 (um) valor por minuto, durante o tempo previsto para os ensaios.
De modo a obter as leituras de pressão de sucção (baixa) e descarga (alta) do
refrigerador os manômetros digitais foram instalados na tubulação frigorígena mediante
procedimentos de soldagem, corte e flangeamento. Os manômetros foram conectados às
tomadas de pressão através de porcas-flange, como ilustra a figura 4.25.

Figura 4.25. Instalação dos manômetros às tomadas de pressão.
Na tubulação de descarga do compressor foi instalada uma tomada de alta
pressão, conforme figura 4.26, ligada à porta de alta pressão do manômetro (cor
vermelha). Na tubulação de serviço do compressor foi instalada a tomada de baixa
pressão, conforme figura 4.27, ligada à porta de baixa pressão do manômetro (cor azul).
A instalação permanente do conjunto manifold digital permitiu a realização dos
procedimentos de produção de vácuo de maneira mais simples, já que o manifold foi
conectado à tubulação de serviço e descarga do compressor.
Para a realização da instalação das tomadas de pressão, foram realizados os
seguintes procedimentos:
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1 – Recolhimento do fluido refrigerante.
2 – Corte da tubulação de descarga e serviço do compressor.
3 – Soldagem das tubulações capilares de tomadas de pressão.
4 – Corte e flangeamento da tubulação.

Figura 4.26. Detalhe da tomada de alta pressão na tubulação de descarga do
compressor.
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Figura 4.27. Detalhe da tomada de baixa pressão na tubulação de serviço do
compressor.
A parada de uma máquina frigorífica, quando é atingida a temperatura desejada
na câmara refrigerada, e a sua entrada em funcionamento, quando esta temperatura se
eleva a um valor prefixado, devem ser automáticas. O método mais comum de controle
da temperatura atualmente empregado nas unidades de refrigeração domésticas é o
controle termostático (Anderson e Palmquist, 1986). Em refrigeradores deste segmento
se utilizam os termostatos de evaporadores. São de bulbo e é fixado sobre o evaporador,
em um local onde o fluido refrigerante ainda esteja sob a forma de vapor úmido (Rapin,
2001).
O funcionamento do circuito elétrico do refrigerador se dá da seguinte forma:
quando os terminais do termostato se fecham, circulará uma elevada corrente elétrica
que atravessará o protetor térmico, o enrolamento “marcha” do compressor e a bobina
do relé, fechando o circuito. A corrente que atravessa esta bobina cria um campo
magnético que fecha os contatos do interruptor do relé, desviando a corrente elétrica
para o enrolamento auxiliar do compressor. Esta ação do relé dura poucos segundos,
servindo apenas para auxiliar a partida do motor. Com o motor na rotação correta
(marcha), a corrente que circulará será muito menor que a consumida durante a partida,
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impossibilitando o acionamento do relé. O compressor será desligado assim que a chave
do termostato for aberta, o que dependerá da temperatura interna do refrigerador. A
figura 4.28 apresenta o esquema elétrico do refrigerador utilizado nos experimentos.

Figura 4.28. Esquema elétrico do refrigerador doméstico CONSUL.
De acordo com a norma NBR 12868 (1993), para a realização de ensaios de
abaixamento de temperatura em refrigeradores o termostato deve ser desativado de
modo a obter a continuidade de operação do equipamento. Desta forma, foi realizado
um by-pass na ligação elétrica entre o protetor térmico (compressor) e o termostato
localizado no interior do compartimento refrigerado a fim de garantir a operação
contínua do refrigerador quando da realização de ensaios de abaixamento de
temperatura. A figura 4.29 apresenta o detalhe da ligação entre o compressor e a rede
elétrica, eliminando a atuação do termostato. Foi utilizada uma extensão elétrica
(rabicho) para conectar os terminais do compressor diretamente à energia elétrica e
conectores do tipo fêmea.
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Figura 4.29. Detalhe da ligação elétrica entre o compressor e a rede elétrica (bypass).
De modo a permitir a realização dos ensaios de ciclagem, conforme a NBR
12869 (1993), a atuação do termostato se faz necessária. Neste sentido, foi desenvolvida
uma conexão utilizando conectores do tipo macho nos fios integrantes do circuito do
termostato e da lâmpada interna, conforme esquema elétrico apresentado na figura 4.28.
Esta conexão permitiu a interligação do compressor ao termostato para a realização dos
ensaios de ciclagem. A figura 4.30 mostra o detalhe da ligação entre os fios do
termostato e da lâmpada interna através da utilização de conectores do tipo
macho/fêmea.
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Figura 4.30. Detalhe da conexão entre os fios do termostato e da lâmpada interna
ao compressor.

4.2.3 – Produção de Vácuo
A umidade presente no sistema de refrigeração pode se combinar em diferentes
graus com a maioria dos refrigerantes utilizados e reage com o óleo lubrificante e com
outros materiais do sistema, produzindo compostos altamente corrosivos. A reação
química resultante geralmente origina sulcos e outros danos nos selos das válvulas,
paredes do cilindro, mancais de rolamento e outras superfícies polidas do sistema. Isto
pode causar a deterioração do óleo lubrificante e a formação de gomas que podem
danificar as válvulas do compressor, entupir as passagens de óleo, danificar as
superfícies dos mancais e produzir outros efeitos que reduzem a vida útil do sistema. A
umidade pode existir na forma de água livre ou em solução. A água livre pode congelar
e danificar o interior de dispositivos de medição e tubos do evaporador que operam
abaixo do ponto de congelamento da água.
A ocorrência de tal fenômeno pode interferir no processo de medição das
variáveis, já que a formação de cristais de gelo pode interromper temporariamente o
fluxo de refrigerante sobre o sensor do sistema de medição (Dossat, 1980). O teor de
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umidade é mais crítico para sistemas de pequeno volume interno, como é o caso de
refrigeradores domésticos (Cecchinato et al., 2007).
Os principais efeitos ocasionados pela presença de gases não-condensáveis no
interior de refrigeradores domésticos são: aumento na pressão de descarga do
compressor; aumento na quantidade de subresfriamento; aumento da temperatura das
paredes do condensador situadas na região de saturação, de acordo com a pressão;
redução da pressão de sucção; aumento na quantidade de superaquecimento; redução da
temperatura das paredes do evaporador situadas na região de saturação do evaporador,
de acordo com a pressão (Cecchinato et al., 2007).
Quanto mais profundo o vácuo obtido mais eficiente será o circuito frigorígeno.
Para todos os ensaios o nível de vácuo aplicado foi de 500 mmHg, valor recomendado
por Anderson e Palmquist (1983).
Para a realização do processo de evacuação do sistema foi utilizada uma bomba
de vácuo de 5,0 CFM. O aparato utilizado durante a evacuação do sistema é
representado na figura 4.31. Os procedimentos utilizados para a realização do processo
de evacuação do sistema de refrigeração são apresentados abaixo:
a) Recolhimento do fluido refrigerante do sistema de refrigeração através da
recolhedora de gases;
b) A mangueira de serviço, localizada entre as conexões de alta e baixa pressão, foi
instalada na sucção da bomba de vácuo;
c) O vacuômetro (ver figura 4.6) foi conectado ao manifold;
d) O conjunto manifold foi ligado e a escala de pressão de mmHg foi selecionada;
e) A bomba de vácuo foi ligada e os registros de baixa e de alta pressão do
conjunto manifold foram abertos;
f) Após o valor do vácuo no display do manifold indicar 500 mmHg, os registros
de baixa e de alta do conjunto manifold foram fechados e depois desse
procedimento a bomba de vácuo foi desligada.
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Figura 4.31. Esquema de montagem do aparato experimental para procedimentos
de evacuação.

4.2.4 – Carga de Fluido Refrigerante
Tomadas as precauções referentes aos procedimentos de produção de vácuo no
sistema, o circuito de refrigeração recebeu a carga de fluido refrigerante referente a cada
ensaio.
Os procedimentos realizados para carga de fluido refrigerante nos diversos
ensaios foram os seguintes:
a) descarregamento do sistema através da recolhedora automática;
b) evacuação total do sistema até o nível de 500 mícrons/Hg (conforme item 4.2.3);
c) carregamento realizado cuidadosamente pelo lado de baixa, na fase vapor, com o
refrigerante selecionado de acordo com o ensaio;
d) realização de testes de vazamento com detector eletrônico;
Utilizou-se uma balança digital com carga programável para os procedimentos
de carga de fluidos hidrocarbonetos e R134a nos ensaios desenvolvidos. Consiste em
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um sistema de carga em que a quantidade de refrigerante a ser introduzida no sistema
pode ser determinada e obtida com exatidão. O equipamento possui uma plataforma
conectada eletronicamente a um indicador digital em LCD, sendo tal indicador
conectado ainda a uma válvula solenóide digital (módulo de carga) controlada
eletronicamente que dosa corretamente a quantidade de refrigerante introduzida no
sistema.
O cilindro de fluido refrigerante é colocado sobre a plataforma e o seu peso é
indicado no display LCD. Uma mangueira é conectada com a saída do cilindro e com a
entrada da válvula solenóide eletrônica e outra mangueira é conectada entre a saída da
válvula solenóide eletrônica e a entrada da válvula de serviço do manômetro de baixa
pressão no sistema. Durante os ensaios, as cargas de fluido refrigerante foram realizadas
somente na fase vapor, pela sucção do compressor. Bryant (1993) recomenda a
utilização deste tipo de equipamento para procedimentos em refrigeradores e freezers
domésticos, já que a carga de fluido refrigerante nestes equipamentos é muito pequena,
sendo necessária a maior exatidão possível no processo de carga. Um esquema do
aparato utilizado nos procedimentos de carga de refrigerante é demonstrado na figura
4.32.
O procedimento de carga de fluido refrigerante utilizado foi baseado na
introdução da quantidade recomendada pelo fabricante do equipamento para o R134a,
no caso, 75 g.
Para os ensaios com o R290/R600a (50:50) a carga total introduzida no sistema
foi de 40 g, sendo 20 g de R600a e 20 g de R290, representando uma redução de 53%
da carga de R134a. Em sistemas de refrigeração que não sofreram alterações nos seus
componentes (drop-in), a carga de refrigerante, dependendo do hidrocarbono utilizado,
poderá ser 50- 60% menor quando comparada à carga de R12 e R134a. Esta
característica reduz os possíveis riscos de explosão ou fogo em sistemas de refrigeração
que utilizem hidrocarbonos como refrigerante (Embraco, 1995).
Wongwises e Chimres (2005) aplicaram carga da mistura R290/R600a reduzida
a 50% da carga do refrigerante original R134a. Não foram utilizados métodos de
verificação de superaquecimento e subresfriamento ao longo do ciclo. As figuras 4.33 e
4.34 apresentam o processo de carga dos fluidos hidrocarbonetos nas quantidades de 20
g para o R600a e R290, respectivamente.
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Figura 4.32. Esquema de montagem do aparato experimental para procedimentos
de carga de refrigerante.

Figura 4.33. Indicação da carga de 20 g de R600a.
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Figura 4.34. Indicação da carga de 20 g de R290.
A seleção da fração em massa de 50:50 para os componentes R290 e R600a foi
realizada mediante resultados favoráveis da simulação computacional para esta
composição em relação às demais. Outro fator decisivo para a escolha de tal
composição foi a resolução da balança digital utilizada. Neste sentido, a carga foi
realizada mediante procedimento convencional, sendo monitorada pela balança digital.
A utilização de outras proporções propostas na simulação computacional e na literatura
resultariam em valores de carga nos quais a balança não seria capaz de mensurar.

4.3 – Procedimento Experimental
Os sistemas de refrigeração doméstica, em geral, consomem uma grande
quantidade de energia já que existem centenas de milhões de equipamentos atualmente
em uso e dezenas de milhões de novos equipamentos entram no mercado a cada ano.
Um entendimento das características operacionais de um sistema de refrigeração é
fundamental para qualquer estudo de otimização energética, não para prever somente
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seu desempenho, mas também para auxiliar a tomada de decisão durante o processo de
desenvolvimento do produto.
A performance de um refrigerador pode ser avaliada por um dos seguintes
métodos: i) cálculos simplificados baseados nas características dos componentes; ii)
análise de componentes através pacotes comercias de CFD (Dinâmica dos Fluidos
Computacional); e iii) experimentos normalizados. Embora as duas primeiras técnicas
desempenhem papel importante no projeto dos componentes, eles não fornecem
informações suficientes sobre o comportamento do componente no sistema como um
todo, que pode ser obtido unicamente através do teste do refrigerador em uma câmara
de ensaios controlada (Gonçalves et al., 2009).

4.3.1 – Métodos de Ensaio
A norma NBR 12863 (1993) padroniza a construção de câmaras utilizadas nos
ensaios de refrigeradores, congeladores, combinados e aparelhos similares de uso
doméstico. Esta norma padroniza, também, os meios de controle das condições
ambientais das câmaras. A câmara de ensaios consiste basicamente em uma câmara
única com temperatura e umidade controladas, e instrumentação que possibilite medir
os parâmetros funcionais do aparelho em ensaio. A câmara deve ser equipada como
sistemas compensadores, como: aquecedores, refrigeradores, umidificadores e
desumidificadores; capazes de manter constantes as condições ambientais.
O equipamento a ser ensaiado deve ser colocado ou protegido de forma que não
receba irradiações diretas de equipamentos de aquecimento ou resfriamento presentes na
câmara.
A temperatura ambiente deve-se manter constante dentro de ± 0,5ºC durante os
períodos de ensaio. A umidade relativa do ar deve ser controlada de acordo com as
especificações de ensaio. Quando ela não for mencionada, deve estar entre 45% e 75%.
A norma NBR 12866 (1993) fixa as condições mínimas exigidas para os
instrumentos de medição utilizados nos ensaios de refrigeradores, congeladores,
combinados e aparelhos similares de uso doméstico. Esta norma especifica as
tolerâncias e exatidão dos instrumentos para as leituras aplicadas aos instrumentos. A
norma especifica que a temperatura interna dos compartimentos do congelador e do
refrigerador deve ser medida com sensores que devem estar inseridos em cilindros de
cobre ou latão estanhado.
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Os sensores para medição de temperatura podem ser do tipo J ou T, com bitola
de 0,20 mm2. Os instrumentos para medição de temperatura devem ter exatidão de

± 0,6ºC. Os instrumentos para medição de umidade relativa deve ter exatidão de ± 2ºC.
Os instrumentos para medição de tensão, corrente e potência devem ter exatidão de

± 0,5% do valor medido. O instrumento para medição de pressão deve ter exatidão de
0,1 kPa.
A norma NBR 12867 (1993) padroniza a localização de sensores em todos os
ensaios de refrigeradores, congeladores, combinados e aparelhos similares de uso
doméstico, na medição de temperatura. O sensor deve ser posicionado em diversos
pontos ao longo do equipamento de acordo com os arranjos internos dos
compartimentos de cada equipamento. O sensor deve ser mantido afastado de qualquer
superfície, permitindo-se uma aproximação máxima de 25 mm.
A norma NBR 12868 (1993) prescreve o método utilizado para determinar, sem
carga térmica (pacotes de ensaio), a corrente e potência absorvidas, o desempenho e as
condições de funcionamento do aparelho, ao abaixar a temperatura interna, quando
submetido a condições específicas de temperatura ambiente. A aparelhagem a ser
utilizada na execução do ensaio é a seguinte: câmara de ensaios, instrumentos de
medição de temperatura, instrumentos de medição de corrente e potência, sensores de
temperatura e cronômetro.
O aparelho deve ser sofrer amaciamento de, no mínimo, 24 h, antes do ensaio e
em condições normais de uso, sem carga térmica (pacotes de ensaio) e na temperatura
ambiente. O aparelho deve ser preparado com todos os seus cestos, prateleiras e
acessórios, conforme manual do fabricante, sendo os sensores posicionados conforme a
NBR 12867 (1993).
Os sistemas complementares do aparelho (termostato, temporizador de degelo
automático e outros), com exceção do protetor térmico do compressor, devem ser
desligados para assegurar a continuidade de operação da unidade. O aparelho deve ser
posicionado no interior da câmara de ensaios conforme a NBR 12863 (1993). O
aparelho deve permanecer desligado, com todas as portas abertas, durante um período
de tempo não inferior a 16 h, para que todos os seus componentes entrem em equilíbrio
térmico com o ambiente da câmara de ensaio.
As portas do aparelho devem ser fechadas e a unidade acionada simultaneamente
com o cronômetro para a contagem do tempo de funcionamento. O aparelho deve
continuar operando até que as condições de regime estabilizado sejam alcançadas. Este
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período de funcionamento normalmente é atingido em 8 h de operação, porém, neste
estudo utilizou-se um tempo total de operação de 3 h. Durante o período de ensaio os
resultados devem ser registrados até a conclusão do ensaio.
Longos tempos de operação levam a menores temperaturas nos compartimentos
do freezer e refrigerador. Como os testes de abaixamento de temperatura são
conduzidos com a porta fechada, o refrigerador pode ser considerado como um sistema
de volume constante. Assim, à medida que aumenta o tempo de funcionamento, o calor
absorvido pelo evaporador a partir do volume de ar interno aumenta, fazendo com que
se tenha a redução da temperatura do ar (Fatouh e Kafafy, 2006).
O tempo de abaixamento de temperatura é definido como o tempo necessário
para reduzir a temperatura do compartimento do freezer da ambiente até a condição
final desejada de temperatura (-12ºC) de acordo com a norma ISO 8187.
Os dados e valores que devem ser relatados são os seguintes: data de ensaio,
características do aparelho, tensão e freqüência de ensaio, temperatura ambiente de
ensaio, corrente absorvida, potência absorvida, gráfico de temperatura interna x tempo
de ensaio, conclusão.
A norma NBR 12869 (1993) prescreve o método a ser utilizado para verificar,
sem carga térmica (pacotes de ensaio), as características de funcionamento da unidade
de refrigeração em função da adequação do termostato, o percentual de tempo de
funcionamento do compressor, a corrente e a potência absorvidas, quando o aparelho é
submetido a condições específicas de temperatura ambiente. A aparelhagem a ser
utilizada na execução do ensaio é a seguinte: câmara de ensaios, instrumentos de
medição de temperatura, sensores de temperatura, cronômetro, instrumentos de medição
de grandezas elétricas.
Para a execução do ensaio o aparelho deve ser preparado com todos os seus
cestos, prateleiras e acessórios, conforme manual do fabricante. Devido à diversificação
dos dispositivos de controle, os casos a seguir devem ser considerados:
- se o termostato é de posição fixa, este deve ser ensaiado nesta condição;
- se o termostato é do tipo ajustável pelo usuário, este deve ser ensaiado nas posições
“frio máximo”, “médio” e “mais quente”;
- nos aparelhos com sistema interno de circulação de ar, o ensaio deve ser conduzido
com os difusores de ar posicionados em “mínimo”, “médio” e “máximo”.
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Durante o ensaio, o aparelho deve permanecer com as portas fechadas e operar
até que as condições de regime estabilizado tenham sido atingidas, antes de se
realizarem as leituras e os registros. Todos os valores a serem medidos devem ser
registrados em: dois ou mais ciclos completos e, no mínimo, 3 h.
A porcentagem de funcionamento é calculada pela fórmula:

P=

d
× 100
D

(4.1)

Onde:
P = porcentagem do tempo de funcionamento;
d = duração da operação do sistema de refrigeração durante um completo
número de ciclos (ligado) (min);
D = duração total dos ciclos (ligado e desligado) (min);
A determinação do número de ciclos por hora é calculada pela fórmula:

C=

60 × n
D

(4.2)

Onde:
C = número de ciclos por hora;
n = número de ciclos completos ocorridos durante o período de observação;
D = duração total dos ciclos (ligado e desligado) (min);

4.3.2 – Ensaio de Abaixamento de Temperatura
O refrigerador foi ensaiado primeiramente utilizando o fluido R134a
recomendado pelo fabricante, sem atuação do termostato do refrigerador. O refrigerador
foi carregado com 75 g de R134a e a performance de referência (baseline) foi estudada.
Após completar o teste com o HFC, o refrigerante foi recuperado do sistema, e depois
carregado com 40 g da mistura de hidrocarbonetos. Todos os ensaios (abaixamento e
temperatura e ciclagem) foram realizados sob condições de umidade relativa do ar de
60%.
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Os ensaios com a mistura de hidrocarbonetos foram realizados com uma carga
de fluido refrigerante reduzida a 53% da carga de R134a recomendada pelo fabricante,
conforme proposto por Wongwises e Chimres (2005). Informativos técnicos da
Embraco fazem a mesma recomendação.
A tabela 4.9 apresenta as cargas de refrigerante utilizadas nos ensaios e as
frações em massa de cada componente.

Tabela 4.9. Cargas de refrigerante utilizadas e frações em massa.
Fluido refrigerante Massa total (g) Fração em massa (%)
R134a

75

100

R290/R600a

40

50:50

O tempo de abaixamento da temperatura é definido como o tempo requerido
para mudar a temperatura do ar no compartimento do freezer da condição ambiente
(30ºC) à temperatura desejada final (-12ºC) de acordo com as normas NBR 12868 e ISO
8187. De acordo com a norma ISO, a temperatura do ar no compartimento do
refrigerador deve ser mantida em 6ºC.
Os ensaios de abaixamento de temperatura tiveram duração de 3 horas. Os
resultados para a mistura R290/R600a (50:50) foram comparados com o R134a.
Durante a realização dos ensaios foram obtidos os dados de temperaturas ao
longo do circuito frigorígeno, nos compartimentos do refrigerador, dados de pressão
(sucção e descarga) e corrente elétrica consumida. Os ensaios foram realizados
mantendo a porta do refrigerador fechada e sem carga térmica útil. Os resultados
obtidos foram plotados como diagramas, conforme recomendado pela norma NBR
12868 (1993). Os parâmetros utilizados para avaliação operacional do refrigerador com
os refrigeranes analisados foram obtidos após a estabilização do sistema (regime
permanente.)

4.3.3 – Ensaio de Ciclagem

120
O refrigerador foi ensaiado mediante atuação do termostato conforme NBR
12869 (1993). Os ensaios de ciclagem consistiram na operação do refrigerador durante
3 horas com o termostato na posição máxima de modo a verificar o tempo total nos
ciclos ligado (on time), a porcentagem de funcionamento e o número de ciclos por hora
para a operação com o R134a e a mistura R290/R600a (50:50). Os parâmetros foram
calculados através das equações 4.1 e 4.2. A figura 4.35 apresenta o termostato do
refrigerador na posição de máximo para os ensaios de ciclagem.

Figura 4.35. Termostato do refrigerador na posição de máximo.
A quantidade de ciclos realizados durante o período de ensaio foi obtida através
da verificação auditiva do liga/desliga do compressor. O tempo de funcionamento
durante os ciclos ligados foi cronometrado de forma a obter o tempo total de
funcionamento do refrigerador durante as 3 horas de ensaio.
Durante os ensaios os dados de temperaturas ao longo do circuito frigorígeno e
nos compartimentos do refrigerador, pressões de sucção e descarga e corrente elétrica
consumida pelo compressor foram obtidos continuamente de modo a avaliar a
performance do equipamento e comparar a operação com os fluidos refrigerantes
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propostos. Os ensaios foram realizados mantendo a porta do refrigerador fechada e sem
carga térmica útil.
Todos os ensaios (abaixamento de temperatura e ciclagem) foram realizados em
uma sala sem sistema de climatização e mantida com as portas fechadas durante a
realização dos ensaios, de modo a evitar a interferência na temperatura ambiente já que
não se dispunha de câmara de ensaios normalizada. Neste sentido, não foi possível
manter as condições iniciais dentro do refrigerador iguais para todos os ensaios
desenvolvidos. Para a realização de ensaios subseqüentes foi necessário aguardar o
prazo de 24 h para ocorrer o total descongelamento do interior do refrigerador e este se
manter à temperatura ambiente, conforme proposto pela NBR 12869 (1993).
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5. Resultados e Discussões
O capítulo apresenta as variações de funções termodinâmicas obtidas na
aplicação dos métodos de ensaio de abaixamento de temperatura (pull-down) e ciclagem
para o exame do comportamento dos fluidos de trabalho utilizados (R134a e
R290/R600a 50:50). As condições das normas brasileiras para os diferentes ensaios são
observadas e os resultados discutidos. As condições de norma internacional são
relatadas para abaixamento de temperatura em refrigeradores domésticos. A norma
determina a realização de ensaio único para validação, considerando as especificações
do fabricante. Para determinar a carga de R290/R600a de 40 g levou-se em
consideração informativos técnicos da Embraco e literatura técnica.
Os resultados dos ensaios foram comparados e discutidos com resultados de
pesquisas internacionais. Para os ensaios de abaixamento de temperatura foram
comparados os parâmetros de pressão de condensação e evaporação, corrente elétrica
consumida, temperatura de descarga do compressor e os diagramas pressão versus
entalpia (P-h). Parâmetros de performance foram obtidos com base nos resultados
experimentais aplicados ao software REFPROP 6.0 (McLinden et al., 1998).
O mesmo roteiro foi aplicado ao ensaio de ciclagem, detalhando as
características de porcentagem de funcionamento, tempo total nos ciclos ligado (on
time) e número de ciclos por hora conforme determinam as normas. Por se tratar de uma
operação de drop-in os componentes mecânicos do circuito frigorígeno estudado não
sofreram alterações. Os fluidos foram analisados no mesmo equipamento, sob as
mesmas condições. Por fim, relatam-se as dificuldades técnicas em trabalhos com
misturas de hidrocarbonetos, bem como as necessidades futuras de pesquisas.

5.1. Ensaio de abaixamento de temperatura
As figura 5.1 e 5.2 apresentam a variação de temperatura em função do tempo
para os pontos do ciclo frigorígeno do refrigerador operando com o R134a e
R290/R600a (50:50), respectivamente.

123
Observam-se três regiões de regimes distintos. A região I (0 a 20 minutos)
corresponde ao regime de partida (start-up). A região II (20 a 140 minutos) corresponde
ao regime transiente. A região III (a partir de 140 minutos) apresenta o regime
permanente das temperaturas do sistema.

Figura 5.1 – Variação da temperatura em função do tempo para os pontos do ciclo
com o R134a.
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Figura 5.2 – Variação da temperatura em função do tempo para os pontos do ciclo
com o R290/R600a.

5.1.1 – Tempo de abaixamento de temperatura
A NBR 12868 (1993) que trata do desempenho e as condições de funcionamento
do aparelho faz referência para os resultados constantes na NBR 12862. Esta norma
exige que a potência e a corrente nominal declarada pelo fabricante não podem sofrer
uma variação maior que 15% dos valores obtidos em condições estabilizadas de ensaio.
De acordo com a norma ISO 8187, refrigeradores domésticos devem reduzir a
temperatura do ar de 30°C até -12°C, no compartimento do freezer, e a temperatura do
compartimento do refrigerador deve ser mantida em 6ºC (Mohanraj et al., 2009).
Com o objetivo de verificar se o R290/R600a (50/50), como candidato a
substituto do R134a em operações de drop-in, atende a esse requisito, procedemos ao
teste de abaixamento da temperatura, cujo perfil de temperatura em função do tempo
pode ser visto na Figura 5.3.
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Figura 5.3 – Variação da temperatura no freezer em função do tempo.
Observando-se a Figura 5.3, o R290/R600a tem um desempenho extremamente
parecido com o do R134a no que diz respeito a resfriar o ar no compartimento do
freezer, conforme o estipulado pela ISO 8187. A mistura de hidrocarbonetos alcançou a
temperatura de -12ºC com uma antecedência de 3 minutos em relação ao R134a,
representando uma redução de 4,7%. O R134a atingiu a temperatura de -12ºC em 63
minutos de operação. Após o regime de estado estacionário alcançado, após cerca de 3
horas de operação, as temperaturas no compartimento do freezer permaneceram
bastante próximas em torno de -19ºC, sendo a diferença entre elas de 0,2ºC.
Considerando-se os valores das incertezas podemos concluir que essa diferença não é
significativa.
De acordo com a Figura 5.4, no compartimento do refrigerador, o R290/R600a
alcançou a temperatura de 6ºC em cerca de 2 minutos a mais de operação em relação ao
R134a, representando um acréscimo de 3,5%. O R134a atingiu a temperatura de 6ºC em
56 minutos de operação. Pode-se observar que a temperatura ambiente durante o ensaio
com a mistura de hidrocarbonetos era superior à temperatura para o ensaio com o
R134a. Tal fato pode ter influenciado nos resultados de abaixamento de temperatura dos
fluidos analisados. Após o regime de estado estacionário alcançado, após cerca de 3
horas de operação, as temperaturas no compartimento do refrigerador permaneceram
bastante próximas em torno de -6ºC, sendo a diferença entre elas de 0,4ºC. Pelo que,
verifica-se a correlação empírica entre os refrigerantes estudados.
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Figura 5.4 – Variação da temperatura no refrigerador em função do tempo.
A seguir discutem-se os resultados dos ensaios realizados comparativamente
com outros pesquisadores.
Mohanraj et al. (2009) obtiveram tempos de abaixamento de temperatura para a
mistura R290/R600a (45,2:54,8) e o R134a em um refrigerador doméstico de 200 litros
de capacidade com adaptações no comprimento do tubo capilar. O tempo de
abaixamento de temperatura obtido no compartimento do freezer para o R134a foi de
112 minutos. Os tempos requeridos para a mistura de hidrocarbonetos nas cargas de 50,
60 e 70 g foram de 115, 99 e 90 minutos, respectivamente. Um acréscimo no tempo de
abaixamento de temperatura de 2,6% para a carga de 50 g de R290/R600a foi observada
devido à quantidade insuficiente de fluido refrigerante. Cerca de 114 minutos de
operação foi requerido para a temperatura do refrigerador alcançar 6ºC, utilizando o
R134a. Os tempos requeridos para a mistura de hidrocarbonetos nas cargas de 50, 60 e
70 g foram de 116, 102 e 94 minutos, respectivamente. Um acréscimo no tempo de
abaixamento de temperatura de 1,72% para a carga de 50 g de R290/R600a foi
observada. Os resultados foram obtidos para uma temperatura ambiente de 32ºC. Há
conformidade dos resultados deste autor com relação aos ensaios realizados,
observando-se que a utilização da carga de 60 g de R290/R600a (45,2:54,8) apresentou
menor tempo de abaixamento de temperatura em relação ao R134a. Tal fato é atribuído
à carga reduzida de fluido refrigerante no sistema.
Jwo et al. (2009) encontraram tempos de abaixamento de temperatura no
compartimento do freezer para o R290/R600a (50:50) cerca de 25% inferiores ao R134a
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em um refrigerador doméstico de 440 litros de capacidade com evaporador de
convecção forçada. Os autores obtiveram tais resultados com uma carga de R290/R600a
40% inferior à carga de R134a no refrigerador e sem alterações nos componentes
mecânicos do equipamento. Na presente pesquisa, foi obtida uma redução do tempo de
abaixamento de temperatura para o R290/R600a (50:50) de 4,7% em relação ao R134a.
Portanto, verificam-se resultados compatíveis com a melhoria do R290/R600a (50:50)
Lee et al. (2008) obtiveram um tempo de abaixamento de temperatura para o
R290/R600a (55:45) operando em um freezer horizontal doméstico cerca de 28,8%
inferior em relação ao R134a devido às pressões de operação ligeiramente superiores e
alta performance da transferência de calor da mistura de hidrocarbonetos. O volume de
deslocamento do compressor para a operação com o R290/R600a foi modificado devido
à maior capacidade de refrigeração deste fluido. O sistema foi otimizado quanto à carga
de refrigerante ideal e o comprimento do tubo capilar para obtenção da máxima
performance. Foi necessário um acréscimo de 500 mm no comprimento do tubo capilar
em relação à operação com o R134a. Na presente pesquisa, a norma não permite a
otimização de nenhum componente. Comparativamente, o tempo de abaixamento de
temperatura para a mistura de hidrocarbonetos foi reduzido em relação ao R134a.

5.1.2 – Pressão de Condensação
A figura 5.5 apresenta o diagrama da pressão de condensação em função do
tempo para a temperatura ambiente média de 28,8ºC.
Para a confecção dos gráficos de pressão de condensação em função do tempo
de funcionamento do refrigerador foi considerada como sendo a pressão de
condensação, a pressão na saída do compressor. A tabela 5.1 apresenta os valores das
pressões de condensação obtidas após a estabilização do regime do sistema.
Observa-se que a pressão de condensação do R134a é, em média, 12% maior
que a do R290/R600a. Como a pressão de condensação da mistura é menor, não há
necessidade inicial de alteração no projeto do condensador, podendo a operação de
drop-in ser executada sem problemas. Porém, a operação com misturas zeotrópicas
pode propiciar um incremento na performance do sistema através da utilização de
configurações específicas de trocadores de calor, como os de contra-corrente.
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De acordo com Rajapaksha (2007) a utilização de misturas apresenta
inconvenientes quando do projeto dos trocadores de calor pelos métodos tradicionais
LMTD ou NTU, devido o processo de mudança de fase ser não-isotérmico e às
variações do calor específico à pressão constante (cp) e do coeficiente de transferência
de calor do refrigerante serem relativamente mais elevados, devido aos efeitos da
composição da mistura.
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Figura 5.5 – Variação da pressão de condensação em função do tempo.

Tabela 5.1 – Pressões de condensação obtidas no ensaio de abaixamento de
temperatura.
Refrigerante

Pcond (kPa)

R134a

1390,0

R290/R600a (50/50)

1213,4

Os resultados da simulação computacional do ciclo padrão ASHRAE realizada
no Capítulo 3 demonstram pressões de condensação para o R290/R600a (50:50)
inferiores em cerca de 14,3% com relação ao R134a. Esta simulação está confirmada na
presente pesquisa já que os resultados experimentais demonstraram pressões de
condensação para a mistura cerca de 12% inferiores em comparação ao R134a.
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Lee et al. (2008) constataram pressões de condensação (descarga) de 4,0 a 5,5%
superiores para a operação com R290/R600a (55:45) em relação ao sistema de
referência (freezer horizontal doméstico) trabalhando com o R134a. Os autores
atribuem este fator como uma das causas para o incremento da performance do
equipamento quando operando com a mistura de hidrocarbonetos.
Silva e Silva (2009) obtiveram pressões de condensação (descarga) cerca de
10% superiores para o R290/R600a (50:50) em um expositor refrigerado projetado para
operar com o R134a. Há divergência dos autores citados com os resultados da
simulação computacional, já os dados desta pesquisa estão compatíveis. Considerando
que as misturas zeotrópicas apresentam mudança de fase não isotérmica.

5.1.3 – Pressão de Evaporação
A Figura 5.6 apresenta a variação da pressão de evaporação em função do tempo
de operação do refrigerador, considerando a temperatura ambiente média de 28,8ºC.
Admitindo como desprezível a variação de pressão entre a saída do evaporador e
a entrada do compressor, considerou-se que a pressão de evaporação correspondia à
pressão na entrada do compressor.
O diagrama mostra que a pressão de evaporação do R290/R600a é, em média,
13% superior aos valores obtidos com o ciclo operando com o R134a. Sendo assim, não
há necessidade de alteração do projeto do evaporador, o que viabiliza a operação de
drop-in.
A tabela 5.2 apresenta os valores das pressões de evaporação obtidas após a
estabilização do sistema.
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Figura 5.6 – Variação da pressão de evaporação em função do tempo.
Tabela 5.2 – Pressões de evaporação obtidas no ensaio de abaixamento de
temperatura.
Refrigerante

Pevap (kPa)

R134a

80,0

R290/R600a (50:50)

92,9

Os resultados da simulação computacional do ciclo padrão ASHRAE
desenvolvida no Capítulo 3 demonstram pressões de evaporação para o R290/R600a
(50/50) superiores em cerca de 9% com relação ao R134a. Os ensaios confirmam esses
valores.
Lee et al. (2008) obtiveram pressões de evaporação (sucção) de 16,4 a 20,7%
superiores para a operação com R290/R600a (55:45) em relação ao sistema de
referência (freezer horizontal doméstico) trabalhando com o R134a. Os autores
atribuem este fator como uma das causas para o incremento da performance do
equipamento quando operando com a mistura de hidrocarbonetos.
Silva e Silva (2009) constataram pressões de evaporação cerca de 20%
superiores para um expositor refrigerado trabalhando com a mistura R290/R600a
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(50:50) em substituição ao R134a. Pelo que não há divergência entre dados da
simulação e resultados dos autores citados.

5.1.3 – Corrente Elétrica Consumida
A corrente elétrica consumida pelo motor do compressor durante as 3 h de
operação é apresentada na figura 5.7.
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Figura 5.7 – Variação da corrente elétrica consumida em função do tempo.

Verifica-se que a mistura R290/R600a apresentou valores de corrente elétrica
superiores durante o ensaio em relação ao R134a, consequentemente, apresentando
maior consumo de energia. Porém, após a estabilização do sistema o valor médio de
corrente elétrica para o R134a foi de 0,52 A, enquanto que para o R290/R600a este
valor se manteve em 0,54 A. Pode-se observar que a operação com o R134a
proporcionou muitas oscilações da corrente elétrica em relação à mistura, tal fato pode
ser prejudicial aos componentes elétricos de acionamento do compressor.
Silva e Silva (2009) obtiveram valores de corrente elétrica consumida pelo
compressor para um expositor refrigerado operando com a mistura R290/R600a (50/50)
cerca de 12,5% superior aos resultados obtidos para o R134a.
Jwo et al. (2009) obtiveram resultados que mostram que a utilização da mistura
R290/R600a (50/50) em um refrigerador doméstico resultou em maior consumo de
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potência pelo compressor. A corrente elétrica consumida para a mistura de
hidrocarbonetos foi 12,6% maior em relação ao R134a.
Segundo Mohanraj et al. (2009) o aumento no consumo de corrente elétrica
requerida pelo compressor pode ser resultado do aumento na carga de refrigerante e da
temperatura ambiente, devido ao aumento da pressão e temperatura de condensação.
Pelo que não há divergência entre os ensaios e os resultados propostos pelos autores
citados.

5.1.4 – Temperatura de Descarga do Compressor
A temperatura de descarga no compressor é um parâmetro importante, pois
influencia na durabilidade do equipamento. Uma menor temperatura de descarga no
compressor diminui a probabilidade de degradação do óleo e do próprio fluido
refrigerante, além de exigir um condensador de tamanho menor, o que afeta diretamente
o custo de projeto da instalação. A confiabilidade do sistema pode ser incrementada
quando se obtêm reduzidas temperaturas de descarga do compressor (Lee et al, 2008).
Neste item foi constatada a inferioridade do R290/R600a em relação ao R134a,
que apresentou uma temperatura de descarga do compressor ligeiramente superior.
Após a obtenção do regime permanente do refrigerador, a temperatura de descarga para
o R290/R600a foi superior à do R134a cerca de 3,8%. As variações temperaturas de
descarga do compressor para os dois fluidos em função do tempo estão representadas na
Figura 5.8.
A tabela 5.3 apresenta os valores das temperaturas de descarga do compressor
obtidas após a estabilização do sistema.
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Figura 5.8 – Variação da temperatura de descarga em função do tempo.
Tabela 5.3 – Temperaturas de descarga do compressor obtidas no ensaio de
abaixamento de temperatura.
Refrigerante

Tdesc (oC)

R134a

59,0

R290/R600a (50:50)

61,3

A simulação computacional do ciclo padrão ASHRAE realizada no Capítulo 3
apresentou temperaturas de descarga do compressor 9% inferiores para o R290/R600a
(50:50) em relação ao R134a. Os ensaios realizados apresentaram divergências com
relação a estes resultados.
Wongwises e Chimres (2005) trabalharam com um refrigerador doméstico de
239 litros projetado para operar com 120 g de R134a. Os autores constataram
temperaturas de descarga do compressor operando com 60 g de R290/R600a (60:40)
cerca de 13% superiores em comparação ao R134a. Observa-se que os resultados dos
autores estão compatíveis com os ensaios realizados.
Lee et al. (2008) relataram temperaturas de descarga de 1,1 a 2,76% inferiores
para um freezer horizontal doméstico operando com R290/R600a (55:45) em relação ao
R134a.
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Jwo et al. (2009) obtiveram temperaturas de condensação para o R290/R600a
(50:50) e R134a em um refrigerador doméstico de 40ºC, todavia, foi utilizada ventilação
forçada no compressor. Na presente pesquisa não foi utilizada ventilação forçada no
compressor, o que pode explicar a reduzida temperatura de condensação obtida pelos
autores.
Mohanraj et al. (2009) constataram valores cerca de 12% inferiores para as
temperaturas de descarga do R290/R600a (45,2:54,8) em relação ao R134a em um
refrigerador doméstico adaptado para a operação com os hidrocarbonetos. Há
divergências com os ensaios realizados.

5.1.5 – Diagramas Pressão versus Entalpia (P-h)
Foi desenvolvida primeiramente uma análise de performance através dos
diagramas pressão versus entalpia (P-h) para os fluidos puros R134a, R290 e R600a.
Como não foi possível a obtenção dos diagramas P-h para mistura R290/R600a (50:50),
foram analisados os componentes da mistura separadamente e suas influências na
performance do refrigerador são discutidas.
As análises foram desenvolvidas com base no software CoolPack (DTU, 1998),
de onde foram obtidos os diagramas P-h dos fluidos puros de acordo com os parâmetros
de operação do refrigerador obtidos nos ensaios de abaixamento de temperatura, após a
estabilização (regime permanente) do sistema.
A figura 5.9 apresenta o diagrama P-h do R134a para as condições de operação
(pressão e temperatura) obtidas do ensaio. O diagrama foi plotado através do
fornecimento das pressões de condensação e evaporação e das temperaturas de entrada
do tubo capilar e sucção do compressor.
A tabela 5.4 fornece os parâmetros operacionais com base nos balanços de
energia nos componentes do sistema, de acordo com as equações fornecidas no Capítulo
3. Os cálculos são efetuados automaticamente pelo software CoolPack. Os cálculos
foram realizados considerando a eficiência isoentrópica do compressor de 100%.
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Figura 5.9. Diagrama P-h para do refrigerador operando com o R134a.
Analisando a tabela 5.4 observa-se que as temperaturas de condensação e
evaporação fornecidas pelo software são próximas às obtidas pelos sensores de
temperatura na entrada do evaporador e condensador no ensaio com o R134a.

Tabela 5.4. Parâmetros obtidos do software CoolPack para a operação com R134a.
qe (kJ/kg)

145,361

qc (kJ/kg)

206,311

COP

2,38

w (kJ/kg)

60,950

Razão de pressões (-)

17,250

Pressão de condensação (kPa)

1390,0

Pressão de evaporação (kPa)

80,0

o

Temperatura de evaporação ( C)

-31,21

Temperatura de condensação (oC)

51,85
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A figura 5.10 apresenta o diagrama P-h do R290 para as condições de operação
(pressão e temperatura) obtidas no ensaio. Vale ressaltar que os dados obtidos no ensaio
são referentes à mistura R290/R600a (50:50), porém como o software não permite a
obtenção de diagramas para misturas entre fluidos, foram fornecidas as condições de
operação do ensaio para cada fluido puro, R290 e R600a. A fixação das condições
operacionais de pressão e temperatura para os fluidos puros permitiu analisar as
influências de cada componente sobre a performance geral real do sistema.
A tabela 5.5 fornece os parâmetros operacionais do sistema operando com o
R290. Observa-se uma divergência das temperaturas de condensação e evaporação com
relação aos dados experimentais. Para as condições de pressões de condensação e
evaporação obtidas no ensaio, 1213,4 kPa e 92,9 kPa, respectivamente, o R290
apresentou temperaturas de evaporação e condensação muito reduzidas, fato que não foi
observado para a mistura R290/R600a.
O R290 apresentou COP inferior ao R134a, porém com efeito de refrigeração
superior cerca de duas vezes.

Figura 5.10. Diagrama P-h para o refrigerador operando com R290.
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Tabela 5.5. Parâmetros obtidos do software CoolPack para a operação com R290.
qe (kJ/kg)

266,081

qc (kJ/kg)

390,098

COP

2,15

w (kJ/kg)

124,017

Razão de pressões (-)

13,043

Pressão de condensação (kPa)

1213,14

Pressão de evaporação (kPa)

92,9

Temperatura de evaporação (oC)

-43,83

Temperatura de condensação (oC)

34,97

A figura 5.11 apresenta o diagrama P-h do R600a para as condições de operação
(pressão e temperatura) obtidas no ensaio. A tabela 5.6 fornece os dados relativos à
performance para o R600a.
Observa-se que as temperaturas de condensação e evaporação nas pressões de
operação foram bastante elevadas. Desta forma pode-se verificar a tendência do R600a
em elevar as temperaturas de funcionamento em relação ao R290 para as mesmas
pressões de evaporação e condensação. Além do R600a apresentar reduzidas pressões
de vapor, o que na prática proporciona as menores pressões de operação para
compressores domésticos, fato que coloca o R600a como a escolha principal de fluido
refrigerante hidrocarboneto em refrigeradores domésticos.
Neste sentido, a mistura entre R290/R600a (50:50) proporciona um equilíbrio
das temperaturas de condensação e evaporação com relação aos fluidos puros sob as
mesmas condições de operação.
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Figura 5.11. Diagrama P-h para o refrigerador operando com R600a.

Tabela 5.6. Parâmetros obtidos do software CoolPack para a operação com R600a.
qe (kJ/kg)

282,588

qc (kJ/kg)

405,797

COP

2,29

w (kJ/kg)

123,209

Razão de pressões (-)

13,057

Pressão de condensação (kPa)

1213,14

Pressão de evaporação (kPa)

92,9

Temperatura de evaporação (oC)

-14,06

Temperatura de condensação (oC)

74,46
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5.1.5 – Coeficiente de Performance (COP)
A tabela 5.7 apresenta as propriedades termodinâmicas do sistema de
refrigeração obtidas pelo software REFPROP 6.0 a partir de dados experimentais de
pressão e temperatura para o R134a e o R290/R600a.
Na tabela são fornecidos as propriedades termodinâmicas de entalpia (h) em
kJ/kg, entropia (s) em kJ/kgK e título (x) em % para os pontos de entrada e saída de
cada componente do sistema de refrigeração, de modo a se obter os balanços de energia
em cada componente utilizando o modelo matemático proposto no Capítulo 3.

Tabela 5.7 – Propriedades Termodinâmicas do Circuito de Refrigeração obtidas
do REFPROP 6.0
P

T

h

s

x

R134a

(kPa)

(oC)

(kJ/kg)

(kJ/kgK)

(%)

Saída do evaporador/Entrada do

80,0

-28,44

381,70

1,733

-

1380,0

59,02

432,90

1,761

-

1380,0

26,99

237,40

1,127

-

80,0

-31,12

237,40

1,165

35,0

P

T

h

s

x

R290/R600a (50:50)

(kPa)

(oC

(kJ/kg)

(kJ/kgK)

(%)

Saída do evaporador/Entrada do

92,90

-26,0

534,7

2,398

-

1213,40

61,34

646,1

2,400

-

Saída do condensador/Entrada do tubo 1213,40

26,0

265,1

1,222

-

-32,0

265,1

1,294

36,0

compressor
Descarga do compressor/Entrada do
condensador
Saída do condensador/Entrada do tubo
capilar
Saída do tubo capilar/Entrada do
evaporador

compressor
Descarga do compressor/Entrada do
condensador
capilar
Saída do tubo capilar/Entrada do
evaporador

92,90
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A aplicação das equações propostas no Capítulo 3 utilizando as propriedades
termodinâmicas (tabela 5.7) obtidas a partir dos ensaios resulta nos parâmetros
operacionais de performance para os fluidos analisados. A tabela 5.8 apresenta os
parâmetros de performance obtidos.

Tabela 5.8 – Resultados dos Parâmetros Operacionais obtidos pelo REFPROP 6.0.
Parâmetros R134a R290/R600a (50:50)
qe (kJ/kg)

144,3

269,6

qc (kJ/kg)

195,5

381,0

w (kJ/kg)

51,2

111,4

COP

2,81

2,42

Analisando os resultados obtidos observa-se que a operação do refrigerador com
o R134a proporcionou um COP superior 13% em comparação ao R290/R600a. Os
parâmetros de efeito de refrigeração (qe) e trabalho de compressão específico (w) para o
R290/R600a são superiores em relação ao R134a. Tal fato explica o menor tempo de
abaixamento de temperatura obtido para a mistura de hidrocarbonetos. Um dos fatores
para a obtenção de tempos de abaixamento de temperatura próximos consiste no fato de
que a vazão mássica da mistura no sistema é cerca de 53% inferior à do R134a,
acarretando em valores de capacidade de refrigeração e condensação próximos. O
menor COP obtido para a mistura é atribuído a uma relação de potência de compressão
superior à relação de efeito de refrigeração entre os fluidos, como mostrado nas relações
abaixo.

q e ( Mistura )
q e ( R134 a )

w( Mistura )
wR134 a

= 1,86

= 2,17
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As relações acima mostram que a potência de compressão para a mistura de
hidrocarbonetos é 2,17 vezes superior em relação ao R134a, enquanto o efeito de
refrigeração é 1,86 vezes maior, ocasionando a redução no COP.
De acordo com resultados obtidos por diversos autores (Mohanraj et al., 2009;
Jwo et al., 2009; Wongwises e Chimres, 2005), a obtenção de valores de COP reduzidos
podem ser resultado da utilização de uma carga em massa de fluido refrigerante
inadequada para o equipamento, sendo necessário o desenvolvimento de um
procedimento de otimização da carga.

5.2

– Ensaio de ciclagem

5.2.1 – Porcentagem de Funcionamento e Número de Ciclos por Hora
As figuras 5.12 e 5.13 apresentam a variação de temperatura em função do
tempo para os pontos do ciclo frigorígeno do refrigerador operando com o
R290/R600a (50:50) e R134a, respectivamente.
Observam-se três regiões de regimes distintos. A região I (0 a 20 minutos)
corresponde ao regime de partida (start-up). A região II (20 a 80 minutos)
corresponde ao regime estabilizado. A região III (a partir de 80 minutos) apresenta o
regime de ciclagem do sistema. Analisando as figuras observa-se o maior número de
ciclos desenvolvidos pelo refrigerador com a mistura de hidrocarbonetos,
apresentando um tempo de duração menor com relação ao R134a.
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Figura 5.12 – Variação da temperatura em função do tempo para os pontos do
circuito frigorígeno operando com R290/R600a.
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Figura 5.13 – Variação da temperatura em função do tempo para os pontos do do
circuito frigorígeno operando com R134a.
A NBR 12869 determina a obtenção dos parâmetros de tempo total nos ciclos
ligado (on time), porcentagem de funcionamento e número de ciclos por hora para
avaliação do ensaio de ciclagem. As equações que definem os parâmetros foram
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apresentadas no procedimento experimental. A tabela 5.9 apresenta os resultados
obtidos dos ensaios de ciclagem para o R134a e o R290/R600a (50:50).

Tabela 5.9 – Resultados do ensaio de ciclagem.
Fluido

Tempo total nos

Porcentagem de

Número de

Refrigerante

ciclos ligado – d

funcionamento – P (%)

ciclos por

(min)

hora – C

R134a

130,228

72,34%

2,4 ciclos

R290/R600a

139,114

77,28 %

4,0 ciclos

(50/50)

Os resultados obtidos apresentam tempos de funcionamento do refrigerador com
o R290/R600a superiores em 6,3% com relação à operação com o R134a. A utilização
da mistura de hidrocarbonetos proporcionou um acréscimo no tempo de funcionamento
de 8,88 minutos.
A operação do refrigerador com o R290/R600a resultou na realização de um
número maior de ciclos por hora de funcionamento. Para este fluido foram obtidos 4,0
ciclos por hora, enquanto que para o R134a foram desenvolvidos 2,4 ciclos por hora. Os
ensaios realizados foram de 3 horas de duração.
Mohanraj et al. (2009) obtiveram tempos de funcionamento (on time) de um
refrigerador operando com R290/R600a (45,2:54,8) inferiores em cerca de 13,2 e
15,7%, respectivamente, para as cargas de 60 e 70 g. A carga de 50 g apresentou tempo
de funcionamento superior cerca de 2,5% comparado ao R134a devido à reduzida
quantidade de refrigerante no sistema. O refrigerador foi projetado para operar com 110
g de R134a. Estes resultados estão compatíveis com os da presente pesquisa.
Jwo et al. (2009) constataram a realização de 12 ciclos para o R290/R600a
(50:50) em um refrigerador doméstico com 90 g da mistura. A carga de 150 g de R134a
proporcionou a realização de 8 ciclos durante 200 minutos de operação do refrigerador.
Há coincidência do número de ciclos obtidos na presente pesquisa (180 minutos),
todavia o autor citado utilizou tempo maior de ensaio (200 minutos). Os autores
atribuem o fato da mistura de hidrocarbonetos apresentar um maior número de ciclos de
curta duração ao efeito de refrigeração superior deste fluido em relação ao R134a.
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5.2.2 – Pressões de Condensação
A figura 5.14 apresenta a variação da pressão de condensação (descarga) em
função do tempo. Observam-se as três regiões de regime já detalhadas no item anterior.
Para a confecção dos diagramas de pressão de condensação em função do tempo
de funcionamento do refrigerador foi considerada como sendo a pressão de
condensação, a pressão na saída do compressor.
Para o R134a as pressões de condensação são mais elevadas em todas as regiões
do diagrama. Estes valores podem ser quantificados em torno de 10%. Observa-se que a
duração dos ciclos ligados (on time) para o R290/R600a é mais reduzido. Jwo et al.
(2009) explica que isto ocorre devido ao maior efeito de refrigeração dos
hidrocarbonetos. A relação de ciclagem é de 7 ciclos para o R134a e 12 ciclos para a
mistura de hidrocarbonetos durante os 180 minutos de ensaio.
R134a

R290/R600a

Pressão de Condensação (kPa)
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Figura 5.14. Variação da pressão de condensação em função do tempo.
Wongwises e Chimres (2005) obtiveram pressões de condensação para o
R290/R600a (60:40) em ensaios de ciclagem de um refrigerador de 239 litros de
capacidade cerca de 7% superiores em comparação ao R134a. Tal fato pode ser
explicado pela maior fração em massa de propano (R290) na mistura, o que acarreta em
maiores pressões de vapor. Na presente pesquisa foi utilizada a composição de 50:50, o
que pode ter acarretado na redução da pressão de condensação.
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5.2.3 – Pressões de Evaporação
A figura 5.15 apresenta a variação da pressão de evaporação (sucção) em função
do tempo.
Admitindo como desprezível a variação de pressão entre a saída do evaporador e
a entrada do compressor, considerou-se que a pressão de evaporação correspondia à
pressão na entrada do compressor.

P re s s ã o d e E v a p o ra ç ã o
(k P a )
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Figura 5.15. Variação da pressão de evaporação em função do tempo.
Os resultados da simulação computacional do ciclo padrão ASHRAE
desenvolvida no Capítulo 3 demonstram pressões de evaporação para o R290/R600a
(50:50) superiores em cerca de 9% com relação ao R134a. Os ensaios confirmam esses
valores.
Analisando a figura observa-se o mesmo perfil das pressões de evaporação
obtidas nos ensaios de abaixamento de temperatura. Uma maior quantidade de ciclos
desenvolvida pelo refrigerador quando utilizando o R290/R600a como fluido
refrigerante, estes, com menor duração em relação ao R134a.
Wongwises e Chimres (2005) obtiveram pressões de evaporação para o
R290/R600a (60:40) em ensaios de ciclagem de um refrigerador doméstico de 239 litros
de capacidade cerca de 10% superiores em comparação ao R134a, com uma carga da
mistura de hidrocarbonetos reduzida em 50% da carga de R134a. A quantidade de ciclos
desenvolvida pelo R290/R600a (60:40) durante 24 horas de ensaio foi de 38, enquanto
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que o R134a proporcionou a realização de 32 ciclos. Os resultados obtidos pelos autores
apresentam convergência com o presente estudo.

5.2.4 – Corrente Elétrica Consumida
Na figura 5.16 observam-se as mesmas três regiões de regime de operação para a
corrente elétrica consumida em função do tempo.
Observa-se que a corrente elétrica de partida do compressor operando com
R134a apresenta valor bem superior ao R290/R600a. Tal valor de pico foi de 0,8 A,
enquanto que o valor de pico na partida com a mistura foi de 0,57 A. Na região de
regime estabilizado a corrente elétrica consumida para a mistura de hidrocarbonetos foi
maior cerca de 8% em relação ao R134a. Tal fato proporciona um maior consumo de
potência elétrica pelo compressor. Vale ressaltar que o diagrama apresenta somente os
pontos nos quais o compressor estava em funcionamento, não sendo computados no
diagrama a parcela de tempo em que o compressor permaneceu desligado entre os
ciclos.
Na região de operação cíclica observa-se a maior quantidade de ciclos
desenvolvidos pelo R290/R600a, além do maior tempo de funcionamento para este
fluido. Pode-se constatar também que o valor de pico da corrente elétrica durante a
partida entre os ciclos foi bem maior para o R134a, estes valores alcançaram um
máximo de 0,71 A, enquanto que para o R290/R600a os valores de pico na partida entre
os ciclos se manteve estável em torno de 0,62 A. Tal fato é benéfico aos componentes
de acionamento e controle da partida do compressor (relé e protetor térmico).
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Figura 5.16 – Variação da corrente elétrica consumida com o tempo.
Na média, a corrente elétrica consumida com o R134a foi inferior em relação ao
R290/R600a durante o ensaio. Esta característica está compatível com os resultados
obtidos por Jwo et al. (2010), que obtiveram consumos de potência elétrica superiores
para a operação com a mistura R290/R600a (50:50), com ciclos de curta duração e em
maior quantidade em relação ao R134a.

5.3

– Dificuldades Técnicas
Para uma análise completa de resultados com misturas zeotrópicas são relatadas,

a seguir, algumas dificuldades técnicas encontradas em trabalhos científicos que podem
interferir nos resultados encontrados. Divergências e convergências entre pesquisadores
podem ser explicadas com base nas dificuldades elencadas. Daí, a importância de
relacionar estas dificuldades ao final desta discussão.
Poucos refrigerantes puros têm propriedades próximas às dos refrigerantes
halogenados. Neste sentido, misturas de refrigerantes são a única alternativa para a
substituição destes fluidos halogenados. Entretanto, a utilização destas misturas
apresenta certas dificuldades técnicas.
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•

Misturas zeotrópicas apresentam elevadas temperaturas glide devido à

diferença entre os pontos de ebulição de seus componentes.
• A utilização de misturas zeotrópicas em sistemas de refrigeração de baixa
temperatura pode ocasionar a formação desigual de gelo nas bobinas do evaporador,
podendo resultar em perda de desempenho do evaporador.
• O perfil não linear de misturas zeotrópicas cria uma ambigüidade no projeto e
seleção de componentes do sistema.
•

Componentes de baixa volatilidade que são miscíveis com o lubrificante

(como o R600a ou R600) são requeridos para carregar o óleo lubrificante para o
compressor.
•

Misturas zeotrópicas requerem um acréscimo na área de troca de calor para

obter a capacidade desejada.
• O comportamento não isotérmico de misturas refrigerantes em condensadores e
evaporadores durante a mudança de fase leva à formação de pinch points, o que afeta a
eficácia de condensadores e evaporadores.
• Misturas refrigerantes requerem receptores de líquido (na linha de líquido) e
acumuladores de sucção (na linha de vapor) para acomodar o perfil não linear das
misturas.
• Misturas de hidrocarbonetos são identificadas como bons substitutos aos
fluidos halogenados. Porém são altamente inflamáveis na natureza.
• Misturas zeotrópicas apresentam forte desvio do processo de evaporação ideal
de um fluido puro, o que ocasiona erros no projeto térmico de evaporadores.
• Devido à mudança de composição das misturas durante o funcionamento, a
pressão, capacidade e temperatura são alteradas, o que afeta o desempenho geral do
sistema. (Mohanraj et al., 2010)

5.4

Padronização Harmonizada
O único fator real que penaliza a aplicação de refrigerantes hidrocarbonetos em

equipamentos de refrigeração e ar-condicionado é a preocupação quanto à manipulação
de grandes cargas de hidrocarbonetos, instalações especiais e procedimentos de
manipulação (Corberán et al., 2008).
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O parlamento europeu aprovou recentemente um novo regulamento relativo aos
gases fluorinados (F-gases). A diretiva proíbe gases fluorinados com GWP superior a
150 em todos os novos sistemas de ar-condicionado automotivo a partir de 2014, com
um período de phase-out que se inicia em 2011.
Deve-se salientar que uma norma é uma referência para se obter um certo nível
de qualidade e, em geral, normas não são obrigatórias no sentido jurídico. As normas
geralmente incluem anexos informativos que contêm recomendações práticas, mas que
não são obrigatórias para satisfazer a conformidade de acordo com um padrão.
Existem dois tipos de normas: harmonizadas e não-harmonizadas. Uma norma
hamonizada é escrita de forma que seja coerente em relação a uma diretiva particular.
Normas harmonizadas são extremamente importantes já que fornecem uma presunção
de conformidade em relação a diretivas específicas.
Por outro lado, as normas não-harmonizadas não fornecem a possibilidade de
interpretação de diretivas, de forma que os fabricantes devem desenvolver metodologias
para atingir a conformidade de forma independente.
As normas também podem ser classificadas como horizontais e verticais.
Normas horizontais são genéricas e em princípio, deveriam ser aplicadas a todas as
instalações de refrigeração e ar-condicionado (tipicamente normas ISO e CEN – Comitê
Europeu de Normalização, como a EN378 ou ISO 5149).
Normas verticais, pelo contrário, são específicas para uma família de aplicações
e descrevem requisitos específicos de segurança e requisitos para utilização. As normas
verticais também se referem a normas horizontais com relação a requisitos adicionais ou
gerais.
O desenvolvimento de equipamentos para cargas mínimas de refrigerante se
torna um fator chave para o sucesso da utilização dos hidrocarbonetos em sistemas de
refrigeração. Sistemas localizados próximos ao chão são penalizados em termos da área
mínima necessária para sua instalação. Instalações no teto são claramente favorecidas.
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6. Conclusões
Ensaios normalizados de abaixamento de temperatura e ciclagem foram
desenvolvidos para avaliar a performance da mistura de hidrocarbonetos R290/R600a
(50:50) como uma alternativa de drop-in do R134a em refrigerador doméstico de 219
litros de capacidade.
Os resultados mostraram que a utilização do R290/R600a (50:50) com uma carga
reduzida em 53% da carga de R134a apresenta desempenho energético ligeiramente
inferior ao R134a. O COP obtido para a operação com a mistura de hidrocarbonetos foi
cerca de 13% inferior em relação ao R134a.
As pressões de operação (condensação e evaporação) desenvolvidas permitem a
realização do drop-in sem a necessidade imediata da alteração dos projetos do
condensador e evaporador. Porém, o fato do R290/R600a ser uma mistura zeotrópica e
apresentar um perfil não isotérmico durante a mudança de fase remonta à necessidade
do desenvolvimento de novos métodos de projeto dos trocadores de calor.
Os tempos de abaixamento de temperatura nos compartimentos do refrigerador
para os fluidos analisados foram bastante próximos, tendo sido verificada uma redução
de 4,7% no tempo de abaixamento para o R290/R600a em comparação ao R134a, no
compartimento do freezer.
Foi verificado um maior consumo de corrente elétrica do refrigerador quando
operando com o R290/R600a. Os valores obtidos foram superiores cerca de 3% em
relação ao R134a. Porém a operação com o R134a proporcionou muitas oscilações no
valor de corrente elétrica em comparação à mistura de hidrocarbonetos.
A operação com a mistura R290/R600a proporcionou maior porcentagem de
funcionamento do refrigerador quando operando em ciclagem. Os resultados mostraram
um tempo de funcionamento cerca de 6,3% superior para a mistura quando comparado à
operação com o R134a. O refrigerador operando com os hidrocarbonetos desenvolveu
um total de 4,0 ciclos por hora, enquanto que o R134a proporcionou a realização de 2,4
ciclos por hora. Os ciclos se mostraram com menor duração para o R290/R600a, porém
em maior quantidade. Tal fato é atribuído ao maior efeito de refrigeração proporcionado
pelos hidrocarbonetos em relação ao R134a.
Assim, pode-se concluir que a mistura de hidrocarbonetos é uma alternativa viável
para substituir o R134a em operações de drop-in. Para tal, é importante o
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desenvolvimento de procedimentos de otimização da carga da mistura em refrigeradores
domésticos de modo a se obter uma performance ótima para o equipamento. A carga de
40 g do R290/R600a se mostrou diminuta para o equipamento analisado. Pode-se
considerar que cargas muito reduzidas podem ocasionar problemas de redistribuição e
migração do fluido refrigerante durante o start-up e shut-down do refrigerador.
O desenvolvimento da simulação computacional utilizando o software REFPROP
6.0 permitiu predizer a performance termodinâmica aproximada dos fluidos
refrigerantes analisados, bem como analisar suas propriedades termofísicas.
As normas de abaixamento de temperatura e ciclagem não prevêem repetição de
ensaios para apuração de resultados.

Propõem-se, como sugestão para trabalhos futuros, as seguintes temáticas:
Estudos de performance comparativa entre frações de massa diferentes (60:40 e
55:45) e com diversas cargas de fluido refrigerante de modo a obter a carga que
apresente COP máximo para refrigeradores domésticos.
Análise de confiabilidade de compressores operando com hidrocarbonetos puros e
suas misturas.
Estudos tribológicos de compressores operando com misturas de hidrocarbonetos.
Desenvolvimento de novos métodos de projeto de trocadores de calor visando
acomodar o perfil não isotérmico de misturas zeotrópicas durante a mudança de fase.
Analisar o desempenho de misturas de hidrocarbonetos em diferentes geometrias
de trocadores de calor para refrigeradores domésticos.
Analisar as características dinâmicas durante o start-up e shut-down de
refrigeradores domésticos operando com mistura de hidrocarbonetos, visando a redução
das perdas por ciclagem.
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Desenvolver estudo termoeconômico no contexto do Plano Nacional de
Eliminação de CFC´s, buscando os interesses da Danfoss e Embraco para desenvolver
programas de mercado com misturas de hidrocarbonetos, já que produzem
compressores compatíveis com hidrocarbonetos puros.
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Apêndice A - Incertezas de Medição
Todos os cálculos de incertezas seguiram o método apresentado em Holman
(1994), conforme mostrado neste apêndice, tendo sido feitos utilizando-se o programa
EES.
Neste apêndice descrevemos o cálculo da incerteza do COP do refrigerador.
Segundo Holman, sendo o resultado R função das variáveis independentes x1,
x2, x3, . . .xn, R = R(x1, x2, x3, . . .xn) então sua incerteza wR é dada por:
2
2
 ∂R  2  ∂R
 ∂R
 







wr = 
w1  + 
w2  + ... + 
wn  
 ∂x1   ∂x 2

 ∂x n
 

1/ 2

(5.1)

Onde w1, w2, ...,wn representam as incertezas das variáveis x1, x2,...xn, respectivamente.
No caso do COP, temos que o seu valor é calculado pela equação 5.2.

COP =

h1 − h4
h2 − h1

(5.2)

Sendo h3 = h4 temos as entalpias em função das seguintes variáveis independentes:
h1 = f (Psuc ,T1 )
h2 = f (Pdesc ,T2 )
h3 = f (Pdesc ,T3 )
h4 = f ( Pdesc , T3 )
Seguindo o método apresentado em Holman, o cálculo da incerteza do COP fica:
1/ 2
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onde:

w Psuc = 0,01 MPa (incerteza do manômetro que mede pressão de sucção - Psuc)
wPdesc = 0,01 MPa (incerteza do manômetro que mede pressão de descarga - Pdesc)
wT1 = 0,5ºC (incerteza do termopar que mede a temperatura de sucção – T1)

(5.3)
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wT2 = 0,5ºC (incerteza do termopar que mede a temperatura de descarga – T2)
wT3 = 0,5ºC (incerteza do termopar que mede a temperatura de entrada do tubo capilar –
T3 )
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Apêndice B - Especificações técnicas do sistema de
aquisição de dados National Instruments
Entrada de sinal

Possui 8 (oito) canais de entrada configurável: termopares J, K, T,
E, N, R, S, B, PT-100, 4-20 mA, 0-50 mV, totalizando 32 pontos
de medição.

Precisão

Termopares J, K, T, E, N: 0,2% da faixa máxima, ± 1ºC;
Termopares R, S e B: 0,25% da faixa máxima, ± 3ºC; PT-100:
0,2% da faixa máxima; Corrente 4-20 mA e tensão 0-50 mV: 0,2%
da faixa máxima.

Impedância de

Termopares / PT100 / 0 a 50 mV: >1M Ω

entrada

4 a 20 mA: 100 Ω

Resolução

20.000 níveis (>14 bits)

interna
Capacidade de

128.000 registros

registros
Taxa de

Entre 550ms e 950ms para oito canais

amostragem
Saídas de

Possui 2 relés SPST-NA-3A / 250 V

alarmes
Alimentação

85 a 264 VCA (50/60 Hz) ou 100 a 250 VCC

(Power)

24 VCA ou CC (opcional)

Consumo

2 VA

máximo
Temperatura de
trabalho

0 a 55ºC
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Apêndice C - Especificações técnicas do alicate
wattímetro MINIPA ET-4090
Display

Função Tensão: Display LCD 6000 contagens. Funções
Potência, Ohm & Hz: Display LCD 9999 contagens. Função
ACA Alicate: Display LCD 4000 contagens. True RMS AC.

Taxa de Atualização

1 por segundo nominal; Funções Tensão, ACA, Ohm, Hz &
Temperatura: 4 por segundo nominal.

Indicação de
Polaridade

Automática

Auto Power Off

Aprox. 17 minutos

Abertura da Garra

45mm

Diâmetro Máximo

45mm

do Condutor
Coeficiente de

Nominal 0,15 x (precisão especificada)/°C @(0°C -18°C ou

Temperatura

28°C -40°C), ou especificado de outra maneira.

Temperatura de

0°C a 40°C, RH < 80% até 31°C, com decaimento linear para

Operação

50% à temperatura de 40°C.

Ambiente de

-20°C a 60°C, RH < 80% (sem bateria).

Armazenamento
Altitude

até 2000m

Alimentação

Bateria padrão tamanho AAA 1,5V (NEDA 24A ou IEC LR03)
X 2.

Consumo

Funções Tensão, ACA, Hz & Potência: 10mA típico. Funções
Ohm & Temperatura: 4mA típico.

Conformidade

IEC61010-1 Categoria III 600V AC & DC.

