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RESUMO 
 

 

 

A partir do estabelecido no Protocolo de Montreal, os pesquisadores e a indústria de refrigera-
ção buscam substitutos para os refrigerantes sintéticos clorofluorcarbonos (CFC’s) e os hidro-
clorofluorcabonos (HCFC’s), que contribuem para a degradação da camada de ozônio. O pha-
se-out dessas substâncias foi iniciado utilizando como uma das alternativas de substituição os 
fluidos sintéticos baseados em hidrofluorcarbonos (HFC’s) que possuem potencial nulo de 
depleção da camada de ozônio, entretanto, contribuem para o processo de aquecimento global. 
Os refrigerantes HCF’s são gases de efeito estufa e fazem parte do grupo de gases cujas emis-
sões devem ser reduzidas, conforme Protocolo de Kyoto. Os hidrocarbonetos (HC’s), por não 
contribuírem para a degradação da camada de ozônio, por terem muito baixo potencial de 
aquecimento global, e por serem encontrados abundantemente na natureza, têm sido apresen-
tados como alternativa – e, por isso, estão sendo usados em novos equipamentos de refrigera-
ção doméstica em diversos países. No Brasil, devido à produção incipiente de refrigeradores 
domésticos utilizando HC’s, os refrigerantes de transição continuarão em cena por mais al-
guns anos. Este trabalho trata de uma avaliação experimental do comportamento de um bebe-
douro projetado para trabalhar com HFC (R-134a), operando com uma mistura de HC’s ou 
isobutano (R-600a) sem nenhuma modificação no sistema ou no óleo lubrificante. No labora-
tório de refrigeração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram instalados, em 
um bebedouro, sensores de pressão e temperatura em pontos estratégicos do ciclo de refrige-
ração, conectados a um sistema de aquisição de dados computadorizado, de modo a permitir o 
mapeamento e a análise termodinâmica do dispositivo operando com R-134a ou com a mistu-
ra HC’s ou com R-600a. O refrigerador de testes, operando com fluidos naturais (mistura de 
HC’s ou R-600a), apresentam um coeficiente de performance (COP) inferior ao do R-134a. 
 

Palavras-chave: Refrigeração. Refrigerantes hidrocarbonetos. Eficiência. Camada de ozônio. 
Aquecimento global. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

From what was stated in the Montreal Protocol, the researchers and refrigeration industry seek 
substitutes for synthetic refrigerants -chlorofluorocarbons (CFCs) and HCFCs (HCFC) - that 
contribute to the depletion of the ozone layer. The phase-out of these substances was started 
using as one of the replacement alternatives the synthetic fluids based on hydro fluorocarbons 
(HFCs) that have zero potential depletion of the ozone layer. However, contribute to the process 
of global warming. HFC refrigerants are greenhouse gases and are part of the group of gases 
whose emissions must be reduced as the Kyoto Protocol says. The hydrocarbons (HC's), for not 
contribute to the depletion of the ozone layer, because they have very low global warming po-
tential, and are found abundantly in nature, has been presented as an alternative, and therefore, 
are being used in new home refrigeration equipment in several countries. In Brazil, due to in-
cipient production of domestic refrigerators using HC's, the transition refrigerants remain on the 
scene for some years. This dissertation deals with an experimental evaluation of the conduct of 
a drinking fountain designed to work with HFC (R-134a), operating with a mixture of HC's or 
isobutane (R-600a) without any modification to the system or the lubricating oil. In the refrig-
eration laboratory of Federal University of Rio Grande do Norte were installed, in a drinking 
fountain, temperature and pressure sensors at strategic points in the refrigeration cycle, con-
nected to an acquisition system of computerized data, to enable the mapping and thermodynam-
ics analysis of the device operating with R-134a or with a mixture of HC's or with R-600a. The 
refrigerator-test operating with the natural fluids (mixture of HC's or R-600a) had a coefficient 
of performance (COP) lower than the R-134a. 
 
Keywords: Ozone refrigeration. Cooling hydro-carbons. Efficiency. Layer. Global heating 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

 

A refrigeração pode ser definida como um ciclo de transferência de calor de uma substância 

ou de um ambiente a uma temperatura mais baixa para uma mais alta. Sabe-se da segunda Lei 

da Termodinâmica que o processo natural é um corpo mais quente ceder calor a um corpo 

frio. Como se deseja o contrário, será necessário um motor térmico que consome trabalho ou 

calor para fazer com que um fluido auxiliar, chamado de fluido de trabalho, percorra um ciclo 

termodinâmico de compressão, condensação, expansão e evaporação, sendo este último pro-

cesso o responsável pelo efeito frigorífico (EF). Desta definição, conclui-se que o problema 

da refrigeração relaciona-se com o aperfeiçoamento tecnológico dessas máquinas térmicas e 

desse fluido de trabalho.  

No século XIX foi desenvolvida a tecnologia de refrigeração utilizando o ciclo termodinâmi-

co de compressão de vapor, composto de quatro elementos básicos (compressor, condensador, 

dispositivo de expansão e evaporador) e de um fluido utilizado para transporte de energia 

térmica a uma baixa temperatura, denominada de fluido refrigerante, ou simplesmente refrige-

rante. Os sistemas de refrigeração por compressão mecânica de vapores fundamentam-se na 

capacidade dos refrigerantes absorverem grande quantidade de calor quando passam do estado 

líquido para o vapor (entalpia de vaporização). 

De uma forma geral, durante o século XX, a indústria de refrigeração e condicionamento de ar 

evoluiu significativamente, tornando-se, nos dias de hoje, essencial para a manutenção de uma 

gama de setores da vida moderna, como conforto térmico, medicina e saúde, conservação de 

alimentos e resfriamento de componentes eletrônico. 

Segundo Peixoto (2007), as aplicações de refrigeração, condicionamento de ar e de bomba de 

calor representam o setor maior consumidor de substâncias químicas halogenadas usadas co-

mo refrigerantes. De igual forma, é um dos setores usuário de energia mais importante da so-

ciedade. 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 mercadorias continuamente refri-
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geradas, com um enorme consumo anual de eletricidade e cerca de 100 bilhões de investimen-

tos em maquinaria e equipamentos, sendo o valor estimado dos produtos tratados por refrige-

ração da ordem de quatro vezes esta quantia.   

No início do século XX, a refrigeração por compressão de vapor utilizava os refrigerantes 

naturais amônia, dióxido de enxofre, dióxido de carbono e hidrocarbonetos. Entretanto, em 

1930, Thomas Midgley apresentou à Sociedade Americana de Química o primeiro fluido ha-

logenado, o CCl2F2, também conhecido como R-12. Para mostrar ao mundo que o refrigerante 

era “seguro”, ele inspirou o vapor do refrigerante e expirou contra a chama de uma vela. 

Com o aparecimento destes refrigerantes sintéticos clorofluorcarbonos (CFC’s), iniciou-se 

uma substituição gradativa dos refrigerantes naturais por sintéticos – uma vez que estes não 

são inflamáveis, não são explosivos, não são tóxicos, não têm cheiro, e não corroem metais. 

Durante várias décadas, os CFC’s foram os principais fluidos refrigerantes utilizados em sis-

temas de refrigeração de pequeno e médio porte. Entretanto, em 1974, Sherwood e Molina 

comprovaram que as moléculas desse gás se decompõem na alta atmosfera, liberando átomos 

de cloro que destroem as moléculas de ozônio que protegem nosso planeta dos nocivos raios 

ultravioleta. Este fato fez com que a comunidade cientifica mundial procurasse adotar ações 

para mitigar os impactos causados pelas substâncias destruidoras de ozônio (SDO). 

Em 1987, com o intuito de proteger a camada de ozônio, governos de diversos países assina-

ram o Protocolo de Montreal, que previa uma redução de 50% na produção e consumo de 

CFC’s até o ano 2000. Nos anos seguintes, o protocolo foi revisado algumas vezes e, além de 

compreender a total extinção do uso dos CFC’s em curto prazo, também incluiu a extinção do 

uso dos hidroclorofluorcarbonos (HCFC’s). No Brasil, foi criado o Programa Brasileiro de 

Eliminação de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (PBCO), que teve como uma 

de suas metas a total extinção do uso dos CFC’s até 2007. 

No cenário mundial da indústria de refrigeração, iniciou-se, então, uma verdadeira busca por 

substâncias que não contribuíssem ou que, pelo menos, contribuíssem em menor grau para a 

depleção da camada de ozônio. Neste momento, entraram em cena os fluidos refrigerantes 

mais difundidos e utilizados atualmente, os hidrofluorcarbonos (HFC’s). 

Os HFC’s foram sintetizados na mesma época que os CFC’s, mas somente com a recente crise 

envolvendo a destruição da camada de ozônio eles foram redescobertos. Ironicamente, a estabi-

lidade química, fato pelo qual não foram selecionados anteriormente, foi o motivo da sua esco-
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lha para substituição aos clorofluorcarbonos. Os hidrofluorcarbonos se decompõem antes de 

atingirem a estratosfera, por isso possuem Potencial de Depleção de Ozônio (ODP) zero. 

Ao longo dos últimos anos, a comunidade científica vem acompanhando o aumento da tempe-

ratura terrestre. Acredita-se que este aquecimento global seja devido ao uso de combustíveis 

fósseis e outros processos industriais que levam à acumulação na atmosfera de gases que con-

tribuem para o Efeito Estufa, tais como o dióxido de carbono, o metano, os CFC’s e os 

HFC’s, entre outros. 

Em 1997, 141 nações assinaram o Protocolo de Kyoto, que visa reduzir as emissões de gases 

que contribuem para o Efeito Estufa. Segundo o mesmo, as nações industrializadas compro-

metem-se a reduzir as emissões de alguns gases em 5,2%, com base nos níveis de emissão de 

1990, entre 2008 e 2012. Dentre os gases controlados, estão os HFC’s, o dióxido de carbono e 

o metano. Os CFC’s e os HCFC’s não são cobertos por esse protocolo, visto serem contem-

plados pelo Protocolo de Montreal. 

Desta maneira, os hidrocarbonetos, que fazem parte do grupo de refrigerantes naturais, por 

não serem substâncias destruidoras da camada de ozônio e contribuição desprezível para o 

aquecimento global terrestre, retornam como uma solução para substituição desses refrigeran-

tes sintéticos, principalmente em refrigeradores domésticos, face às pequenas massas de refri-

gerantes envolvidas, minimizando os aspectos de segurança. 

Segundo Peixoto (2007), os refrigerantes naturais, por causarem menores impactos ambientais 

e por serem mais adequados dentro da perspectiva de desenvolvimento tecnológico sustentá-

vel, pode vir a ter um papel importante no futuro como solução técnica em diversas aplicações 

como refrigerantes. O uso de refrigerantes naturais também é defendido do ponto de vista 

econômico. Os refrigerantes são muitos baratos, o que tem efeito positivo, não só no custo 

associado à carga inicial de refrigerante de uma instalação, mas também considerando os cus-

tos operacionais, devido à necessidade de reposição em função dos vazamentos, além da di-

minuição do consumo de energia de uma instalação, face ser altamente eficientes.  

Na Tabela 1 podemos observar e comparar os impactos ambientais de alguns refrigerantes 

sintéticos e naturais. 
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Tabela 1 - Impacto ambiental de alguns hidrocarbonetos comparados a outros refrigerantes. 
 

REFRIGERANTE ODP GWP 
TEMPO DE VIDA NA 
ATMOSFERA (anos) 

R-12 Diclorodifluormetano (CFC) 0,820 10600 100 

R-22 Clorodifluormetano (HCFC) 0,034 1900 11,8 

R-134a 1,1,1,2 Tetrafluoretano (HFC) 0 1600 13,6 

R-290 Propano 0 < 3 < 1 

R-600 Butano 0 < 3 < 1 

R-600a Isobutano 0 < 3 < 1 

R-1270 Propileno 0 < 3 < 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A utilização de hidrocarbonetos como refrigerante na Europa é, sobretudo, avançada. Para 

sistemas de refrigeração doméstica, por exemplo, tem-se um mercado muito bem estabelecido 

no continente europeu, sem, contudo, haver registro de acidentes graves. A aceitação pelo 

público em países como Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Holanda, Noruega, Sué-

cia, Reino Unido, Itália e Espanha é grande, com cerca de 80% dos refrigeradores utilizando o 

isobutano (R-600a). Na Alemanha, mais de 200 milhões de refrigeradores domésticos usando 

hidrocarbonetos foram fabricados desde 1994, sem registros de acidentes em sua utilização 

(MINISTÉRIO..., 2005). Verifica-se também uma aceitação cada vez maior do uso dos refri-

gerantes hidrocarbonetos em outros países europeus e do sudeste asiático (GRANRYD, 

2001).  

Na América Latina, a principal experiência no uso de hidrocarbonetos refere-se ao projeto 

cubano que, desde 1994, em parceria com a Alemanha e Canadá, desenvolveram um refrige-

rante a partir do GLP (gás liquefeito do Petróleo), constituído por uma mistura ternária de 

hidrocarbonetos (propano, butano e isobutano), chamado de LP-12, que tem sido utilizado 

como um substituto para o refrigerante R-12 em refrigeradores domésticos e pequenos refri-

geradores e congeladores comerciais. A partir de 1997, iniciou a produção de refrigeradores 

domésticos com refrigerante isobutano e, a partir de 2001, com o apoio da GTZ e da Agencia 

Ambiental do Canadá, foi instalada uma planta de destilação para produzir propano e isobuta-

no com alto grau de pureza. Até 2003, contabilizava-se a conversão de 400.000 refrigeradores 

domésticos e 10.000 refrigeradores comerciais para o uso de LP-12, e a produção de 40.000 

refrigeradores com refrigerante isobutano (MINISTÉRIO..., 2005). 

No Brasil, segundo Pimenta (2006), cerca de 5% dos refrigeradores domésticos produzidos 

utilizam o isobutano (R-600a) como fluido refrigerante. Vale salientar que a unidade de pro-

dução de refrigeradores domésticos de Hortolândia da BSH Continental Eletrodomésticos 
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Ltda. já está praticamente 85% convertida para a produção de refrigeradores com o refrigeran-

te R-600a. Outra empresa, a Multibrás, em sua unidade industrial de Joinville, Santa Catarina, 

produz refrigeradores domésticos com hidrocarbonetos, mas só para exportação, principal-

mente para a Europa. 

Entre os hidrocarbonetos, existem certas misturas provenientes da indústria do petróleo de 

preço reduzido, disponibilização abundante e de fácil acesso em muitos países, que é o gás 

liquefeito do petróleo (GLP).  

O GLP é um derivado composto da mistura de hidrocarbonetos com três e quatro átomos de 

carbono com ligações simples (propano e butanos), ligações duplas (propeno e butenos). O 

GLP pode ser produzido, principalmente, pelos processos de destilação fracionada do petróleo 

e\ou condensado, ou pelo processo de craqueamento catalítico. Desta maneira, a composição 

do GLP produzido depende do seu processo de produção, entretanto, sempre obedecendo as 

suas especificações que, no Brasil, é definida pela Resolução ANP Nº18, de 02 de setembro 

de 2004.  

Nesta resolução são definidos os quatro tipos de GLP comercializados e suas especificações 

no Brasil: 

I. Propano Comercial - mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente 

propano e/ou propeno;  

II.  Butano Comercial - mistura de hidrodrocarbonetos contendo predominantemente 

butano e\ou buteno;  

III.  Propano / Butano - mistura de hidrocarbonetos contendo predominantemente, 

em percentuais variáveis, propano e/ou propeno e butano e/ou buteno;  

IV.  Propano Especial - mistura de hidrocarbonetos contendo no mínimo 90% de 

propano em volume e no máximo 5% de propeno em volume.  

Na Tabela 2 são apresentadas as especificações dos quatro tipos de GLP conforme Regula-

mento Técnico ANP N°2/04 

 
Tabela 2 - Especificação do GLP conforme Regulamento Técnico ANP Nº2/04 (CONTINUA) 
 

MÉTODO DE 
ENSAIO Características Unidade 

PROPANO 
Comercial 

BUTANO 
Comercial 

Mistura 
PROPANO/ 
BUTANO 

PROPANO 
Especial 

ABNT ASTM 

Pressão de 
Vapor a 37,8 
ºC (1), máx. 

kPa 1430 480 1430 1430 MB205 
D 1267 
D 2598 
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Tabela 2 - Especificação do GLP conforme Regulamento Técnico ANP Nº2/04 (CONCLUSÃO) 
 

Características Unidade 
PROPANO 
Comercial 

BUTANO 
Comercial 

Mistura 
PROPANO/ 
BUTANO 

PROPANO 
Especial 

MÉTODO DE 
ENSAIO 

Resíduo volá-
til 
Ponto de 
ebulição  
95% evapora-
dos, máx. ou: 

ºC -38,3 2,2 2,2 -38,3 MB 285 D 1837 

Butanos e 
mais pesados, 
máx. 

% vol. 2,5 - - 2,5  D 2163 

Pentanos e 
mais pesados, 
máx. 

% vol. - 2,0 2,0 -  D 2163 

Resíduo, 100 
ml evapora-
dos, máx. 
Teste da Man-
cha 

mL 
0,05  

Passa (2) 
0,05 

- 
0,05 

- 
0,05 

Passa (2) 
 D 2158 

Enxofre Total, 
máx. (3) 

mg/ kg 185 140 140 123 
NBR 
6563 

D 2784 
D 3246 
D 4468 
D 5504 
D 5623 
D 6667 

H2S  Passa  Passa Passa Passa  D 2420 

Corrosividade 
ao Cobre a 
37,8 ºC 1 
hora, máx. 

 1 1 1 1 MB 281 D 1838 

Massa Especí-
fica a 20ºC 

kg/ m3 Anotar Anotar Anotar (4) Anotar MB 903 
D 1657 
D 2598 

Propano % vol.    90 (min.)  D 2163 

Propeno % vol.    5 (máx.)  D 2163 

Umidade  Passa - - Passa MB 282 D 2713 

Água Livre  - Ausente Ausente - (5) 

Odorização  20% LIF (6) 

Fonte: Regulamento Técnico ANP N°2/04. 

Segundo a área técnica do Sindicato Nacional das Empresas distribuidoras de gás liquefeito, 

as condições extremas de mistura propano-butanos variam de 30% de propano e 70% de bu-

tanos até 60% de propano e 40% de butanos. A proporção verdadeira é determinada pela refi-

naria produtora, pela sua mistura com o produto importado, em função de o país ser importa-

dor, e pela participação do GLP proveniente de unidades de Produção de Gasolina Natural 

(UPGN). 
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Pelo relatado, verificamos que, atualmente, o GLP, mistura de propano e butano, comerciali-

zado no Brasil, varia substancialmente a sua composição e, portanto, interferindo no seu de-

sempenho como fluido refrigerante – entretanto, com possibilidades de se adequar as especifi-

cações do GLP às necessidades para seu uso como refrigerante em sistemas de refrigeração. 

No mundo, os dados das propriedades termofísicas necessárias ao uso de propano, butanos 

como refrigerantes foram bem estabelecidos ao longo dos anos. Devido ao crescimento do uso 

dessas substâncias como misturas de refrigerantes, as propriedades correspondentes a estas 

combinações foram igualmente bem documentadas, amenizando as preocupações devido à 

capacidade de se inflamar e como este fluido irá interagir com os diversos componentes do 

sistema. 

Apesar dos perigos referentes à combustão, os limites superior e inferior de capacidades de 

inflamabilidade por volume de ar e sua temperatura correspondente de auto ignição são bem 

conhecidas para o propano, butanos e misturas usuais. Além disso, muito se sabe sobre o grau 

de toxicidade destes gases e os limites de exposição aos refrigerantes. 

Para o caso brasileiro, as vantagens alcançadas por uma substituição de importações dos flui-

dos sintéticos pelos refrigerantes naturais, como os hidrocarbonetos, tornariam a adoção des-

tas substâncias uma necessidade e ponto forte para a economia nacional. Hoje, o Brasil impor-

ta 100% do seu consumo de gases de refrigeração. O total anualmente importado é da ordem 

de 20.000 toneladas, trazendo um gasto para o país de aproximadamente 50 milhões de dóla-

res. No final de 1995, foi encerrada a produção de CFC-11, CFC-12, e HCFC-22 pela Hoe-

chst e, em 1999, a planta da DuPont foi fechada. O consumo de R-134a está desta forma au-

mentando, sendo o R-22 o gás de maior uso, hoje, no setor comercial, condenado a ser retira-

do a partir de 2030 (PIMENTA; TEIXEIRA, 2004).  

Pelo exposto, verifica-se na Europa uma grande tendência do uso do isobutano (R-600a) em 

refrigeradores domésticos, e na América Latina (Cuba) o uso de mistura de hidrocarbonetos 

como drop in do CFC em sistemas existentes e o isobutano em novos refrigeradores domésti-

cos. No Brasil, em consequência do Protocolo de Montreal, ocorreu uma substituição do CFC 

(R-12) para HFC (R-134a). Entretanto, face este refrigerante ser um gás do efeito estufa, con-

forme Protocolo de Kyoto, tenderá a ser substituído, aparecendo naturalmente os hidrocarbo-

netos e/ou suas misturas como drop in e/ou retrofit desses refrigeradores domésticos, desta 

maneira, nos motivando ao estudo dos hidrocarbonetos e suas misturas como drop in em re-

frigeradores domésticos que utilizam o refrigerante R-134a. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 
 

A presente dissertação tem por objetivo comparar experimentalmente o desempenho de um 

bebedouro utilizando como fluidos refrigerantes o R-134a (fluido original), mistura de hidro-

carbonetos (propano e isobutano) e o isobutano (R-600a), em condições reais de funciona-

mento e operação.   

Considerando que a proposta desta dissertação é de estudar o desempenho do bebedouro com 

a substituição do fluido refrigerante, não houve alterações mecânicas nos componentes do 

sistema (compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador).  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Comparar a pressão de descarga do compressor na operação GLP e R-600a com R-134a. 

� Comparar a taxa de compressão na operação GLP e R-600a com R-134a. 

� Comparar a potência do compressor na operação GLP e R-600a com a potência do R-134a. 

� Comparar o tempo de resfriamento da água na operação GLP e R-600a com o R-134a. 

� Correlacionar os COP’s do GLP e R-600a com o COP do R-134a. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

2.1 PRIMEIRA LEI DA TERMODINÂMICA 
 

A primeira lei da termodinâmica que também é denominada como o “Princípio de Conserva-

ção de Energia”, estabelece que a energia não possa ser criada nem destruída, mas somente 

transformada, entre as várias formas de energia existentes. 

Do ponto de vista termodinâmico, a energia é composta de energia cinética (Ec), energia po-

tencial (Ep) e energia interna (U). A energia cinética e a energia potencial são definidas pelas 

Equações 1 e 2, respectivamente, e a energia interna está associada ao movimento e\ou forças 

intermoleculares da substância em análise.  

 

2

2

1
VmEc

r
=  ...(1) 

mgZEp =  ...(2) 

 

Onde: m significa a massa do sistema 

V
r

significa a velocidade média na secção transversal do tubo 

g significa a aceleração da gravidade 

Z significa a cota (elevação) com relação a um referencial adotado 

Num sistema aberto, onde ocorre fluxo de massa através de suas fronteiras, entre as formas de 

energia que podem atravessar essas fronteiras, estão incluídos os fluxos de calor ( )Q& , os fluxos 

de trabalho ( )W&  e os fluxos de energia associados à massa atravessando essas fronteiras. Uma 

quantidade de massa em movimento possui energia cinética, energia potencial e energia tér-

mica. Além disto, como geralmente o fluxo mássico ( )m&  é gerado por uma força motriz, exis-

te outra forma de energia associada ao fluxo, a qual está associada com a pressão. Esta última 

forma de energia é chamada de trabalho de fluxo, sendo definida pelo produto da pressão (P) 
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Figura 1 - Diagrama esquemático de um siste-
ma de refrigeração por compressão de vapor.  
Fonte: Dias (2005) 

pelo volume especifico (v) do fluido. Assim, a primeira lei da termodinâmica, em um regime 

permanente uniforme, pode ser representada pela equação abaixo: 

∑ ∑ ∑∑
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A parcela “ PvU + ” corresponde à entalpia da substância (h), desta maneira, a Equação 3 

pode ser reescrita como: 
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2.2 CICLOS DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO DE VAPOR 
 

Existem diferentes tecnologias de refrigeração, tais 

como compressão de vapor, absorção de vapor, ciclo 

de ar e termoelétrico. O sistema por compressão de 

vapor é o mais difundido e o efeito de refrigeração é 

obtido pela retirada de calor do ambiente através da 

evaporação de um líquido (refrigerante) em baixas 

temperatura e pressão. Motivações ambientais, 

econômicas e de segurança requerem sistemas que 

não possuam vazamentos do fluido refrigerante, 

levando ao reaproveitamento e uso contínuo do fluido 

refrigerante em um sistema fechado. 

Um sistema que opera em um ciclo por compressão 

de vapor é formado basicamente por um evaporador, 

um compressor, um condensador e um dispositivo de 

expansão, conforme ilustra a Figura 1. 

Durante o ciclo, o fluido refrigerante evapora, retirando calor do meio que se deseja resfriar. 

O compressor succiona o vapor gerado no evaporador, aumentando sua pressão e entregando-



29 
 

o ao condensador, onde perde calor e se condensa. Para manter a diferença de pressão entre o 

condensador e o evaporador é utilizada uma restrição (dispositivo de expansão).   

 

2.2.1 Ciclo de Carnot 
 

É um ciclo ideal composto por processos reversíveis, alcançando desta forma uma eficiência 

máxima maior que qualquer ciclo real. Este é o ciclo usado como referência que estima as 

temperaturas que produzem a eficiência máxima. De acordo com o esquema e o diagrama 

temperatura-entropia do ciclo de refrigeração (Fig. 2), observa-se que este ciclo opera transfe-

rindo energia de um nível mais baixo de temperatura para o mais alto, necessitando para isto, 

de um trabalho externo. Todos os processos do ciclo são reversíveis, os processos 1-2 e 3-4 

são isentrópicos. 

Os processos do ciclo de Carnot que ocorrem são descritos a seguir: 

1-2 Compressão adiabática (Compressor). 

2-3 Rejeição isotérmica de Calor (Condensador). 

3-4  Expansão adiabática (Dispositivo de Expansão). 

4-1 Remoção isotérmica de Calor de um ambiente a baixa temperatura (Evaporador) 

 
 

 
Figura 2 - Ciclo de refrigeração de Carnot.  

Fonte: Ataíde e Costa (2005) 

A extração de calor da fonte de baixa temperatura realizada através do processo 4-1 é a finali-

dade do ciclo (efeito útil).  
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2.2.1.1. Coeficiente de eficácia (COP) 
 

O conceito do coeficiente de eficácia ou, como é mais conhecido, coeficiente de performance 

(COP) de um ciclo frigorífico é o mesmo que o de eficiência, no sentido que ele representa a 

razão: 

 

gastaenergiadequantidade

utilizadaenergiadequantidade
COP=  ...(5) 

 

No ciclo de compressão de vapor, COP é definido como: 

 

líquidotrabalho

útilãorefrigeraç
COP =  ...(6) 

 

O calor trocado em um processo reversível é dado por: 

 

dsTqrev .=  ...(7) 

 

Na Figura 2, a área a-4-1-b-a representa a refrigeração útil, enquanto o trabalho líquido está 

associado à área 1-2-3-4-1. A área b-2-3-a-b representa o calor rejeitado pelo ciclo. A diferen-

ça entre o calor rejeitado e o transferido (área b-1-4-a-b) é o calor líquido que em um processo 

cíclico é igual ao trabalho líquido (área 1-2-3-4-1). Assim, uma expressão do coeficiente de 

eficácia do ciclo de Carnot seria a seguinte: 

 

( )
( )( ) ( )LH

L

LH

L
Carnot TT

T

ssTT

ssT
COP

−
=

−−
−=

41

41  ...(8) 

 

Onde s1-s4 é a diferença de entropia em 1 e 4, e TH – TL é a temperatura do nível quente, me-

nos temperatura do nível mais frio. O coeficiente de eficácia de um ciclo de Carnot depende 

das temperaturas limites, podendo variar entre zero (TL = TH) e infinito (TL tendendo para 

zero e ou TL tendendo para infinito).  
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2.2.2 Ciclo teórico de refrigeração por compressão de vapor 
 

O ciclo de Carnot, por ser o ciclo de maior rendimento térmico possível, deveria ser referência 

para um circuito térmico real. Entretanto, devido às peculiaridades do ciclo de refrigeração 

por compressão de vapor, define-se outro ciclo que é chamado de ciclo teórico, no qual os 

processos são mais próximos aos do ciclo real e, portanto, torna-se mais fácil comparar o ciclo 

real com esse ciclo teórico. Desta maneira, o ciclo teórico ideal é aquele que apresenta melhor 

performance operando nas mesmas condições do ciclo real.  

A Figura 3 mostra um esquema básico de um 

sistema de refrigeração por compressão de 

vapor com seus principais componentes e o 

seu respectivo ciclo teórico, construído sobre 

um diagrama de Mollier, no plano P – h. Os 

equipamentos esquematizados nesta figura 

representam genericamente qualquer dispositi-

vo capaz de realizar os respectivos processos 

específicos indicados. 

A seguir, são descritos os quatros processos 

termodinâmicos que ocorrem nos ciclos de 

refrigeração por compressão de vapor: 

 

1) Processo 1 – 2. (Compressão) 

Ocorre no compressor, sendo um processo adiabático reversível e, portanto, isentrópico, como 

mostra a Figura 3. O fluido refrigerante entra no compressor à pressão do evaporador (Pev) e 

com título igual a um (x = 1). O fluido refrigerante é então comprimido até atingir a pressão 

de condensação (Pcd) e, ao sair do compressor, está superaquecido à temperatura T2, que é 

maior que a temperatura de condensação (Tcd). 

 

2) Processo 2 – 3. (Condensação)       

Ocorre no condensador, sendo um processo de rejeição de calor do fluido refrigerante para o 

meio de resfriamento à pressão constante. Neste processo, o fluido refrigerante é resfriado da 

Figura 3 - Ciclo teórico de refrigeração por 
compressão de vapor: a) Arranjo esquemático, 

b) Diagrama P x h. 
Fonte: Venturini; Pirani (2005) 
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temperatura T2 até a temperatura de condensação (Tcd) e, a seguir, condensado até se tornar 

líquido saturado na temperatura T3, que é igual à temperatura Tcd. 

 

3) Processo 3 - 4. (Expansão) 

Ocorre no dispositivo de expansão, sendo uma expansão irreversível a entalpia constante (pro-

cesso isentálpico), desde a pressão Pcd e líquido saturado (x = 0), até a pressão de vaporização 

(Pev). O processo é irreversível e, portanto, a entropia do fluido refrigerante na saída do disposi-

tivo de expansão (s4) será maior que a entropia do fluido refrigerante na sua entrada (s3). 

 

4) Processo 4 – 1. (Vaporização) 

Ocorre no evaporador, sendo um processo de transferência de calor a pressão constante (Pev), 

consequentemente, a temperatura constante (Tev) desde vapor úmido (estado 4), até atingir o 

estado de vapor saturado seco (x = 1). O calor transferido ao fluido refrigerante no evaporador 

não modifica a temperatura do mesmo, mudando apenas sua qualidade (título). 

 

2.2.3 Ciclo real de compressão de vapor 
 

Sendo o ciclo teórico uma idealiza-

ção, vamos nos atentar aos parâme-

tros que indicam as diferenças em 

comparação com o ciclo real. Para o 

entendimento destes dois ciclos, cabe 

recorrer às Figuras 4 e 5, e verificar 

que as principais diferenças entre es-

ses ciclos residem nas perdas de carga  

no evaporador (∆Pev), condensador (∆Pcd) e linhas, no subresfriamento do líquido (∆Tsub) que 

deixa o condensador e no superaquecimento do vapor (∆Tsup) na aspiração do compressor, 

sendo este também um processo importante, que tem a finalidade de evitar a entrada de líqui-

do no compressor. 

Outro processo importante é o processo de compressão, que no ciclo real é politrópico (s1 

diferente de s2), e no ciclo teórico é isentrópico, face às ineficiências, devido ao atrito e outras 

Figura 4 - Diferenças entre o ciclo teórico e o real de 
refrigeração | Fonte: Venturini; Pirani (2005). 
 

Ciclo teórico Ciclo real 
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perdas. Em decorrência do superaquecimento e do processo politrópico de compressão, a 

temperatura de descarga do compressor (T2) pode ser muito elevada, tornando-se um proble-

ma para os óleos lubrificantes usados nos compressores frigoríficos. 

 

Figura 5 - Circuito que mostra o superaquecimento e o sub-resfriamento.  
Fonte: www.bitzer.com.br 

 

2.3 BALANÇOS DE ENERGIA PARA O CICLO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRES-
SÃO DE VAPOR 
 

Considerando que os sistemas reais e teóricos têm 

comportamentos idênticos, sendo que o ciclo real 

apresenta apenas um desempenho inferior, a análi-

se do ciclo teórico permitirá, de forma simplifica-

da, verificar quais parâmetros têm influência no 

desempenho do ciclo. Isto é, o ciclo teórico serve 

para a análise do ciclo real, como uma referência, 

um objetivo, na verdade inatingível. A Figura 6 

apresenta esquematicamente um ciclo teórico de 

compressão de vapor no diagrama P x h.  

O balanço de energia do ciclo de refrigeração é feito considerando o sistema operando em 

regime permanente de escoamento para o fluido refrigerante, ou seja, o fluxo que entra é igual 

Figura 6 - Ciclo teórico de compressão de 
vapor no diagrama P x h. 
Fonte: Silva (2008) 
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ao fluxo que sai do volume de controle. Desprezando as variações de energia cinética e poten-

cial, e aplicando a Equação 4 obtida da primeira lei da termodinâmica, temos: 

 

( )entradasaída hhmWQ −=−
•••

 ...(9) 

 
A partir da Equação 9, analisaremos cada processo do ciclo separadamente. 

a) Processo de Compressão 

 

Figura 7 – Compressão ideal 
 

Considerando que a compressão ideal é adiabática reversível, isto é, isentrópica, pois na com-

pressão real o compressor perde o calor para o meio ambiente – entretanto, este calor é des-

prezível quando comparado à energia necessária para realizar o processo de compressão –, e 

aplicando a primeira lei da termodinâmica (Equação 9) obtemos a potência teórica de com-

pressão. 

 

( )ABcp hhmW −=− &&  ...(10) 

 
Obs.: Sinal negativo significando trabalho entrando no sistema. 
 

b) Processo de Condensação 

 

Figura 8 – Calor rejeitado no condensador 
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O calor rejeitado no condensador pode ser determinado fazendo um balanço de energia no 

volume de controle da Figura 8, aplicando a primeira lei da termodinâmica (Equação 9) e, 

como hC < hB , temos Qcd < 0, ou seja, o calor sai do sistema, desta maneira o calor rejeitado 

no condensador é obtida pela Equação 11. 

 

( )CBcd hhmQ −= &&  ...(11) 

 

c) Processo de Expansão 

 

Figura 9 – Processo no dispositivo de Expansão 
 

No dispositivo de expansão, o processo teórico é adiabático, isto é, isentálpico, e sem intera-

ção de trabalho, conforme mostrado na Figura 9. Aplicando a primeira lei da termodinâmica 

(Equação 9) temos: 

 

( )CD hhm −= &0  ...(12) 

 

Isto é, hD = hC (processo isentálpico), 

entretanto, o escoamento através do 

dispositivo de expansão é irreversível, 

portanto, não sendo isentrópico, con-

forme mostrado no ciclo teórico de 

compressão de vapor no diagrama T x s 

da Figura 10. 

Figura 10– Ciclo teórico de compressão de vapor no diagra-
ma T x s | Fonte: Silva (2008) 
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d) Processo de Vaporização 

 

Figura 11 – Processo de vaporização 
 

O evaporador é um trocador de calor, não apresenta interação de trabalho. O balanço de ener-

gia indica que o calor removido do ambiente é recebido pelo fluido refrigerante para mudança 

da fase líquida para fase vapor. 

O fluxo de calor recebido pelo fluido refrigerante é denominado de “Capacidade frigorífica”    

(Q& ev). Este processo é mostrado na Figura 11. Aplicando a primeira lei da termodinâmica 

(Equação 9) no volume de controle obtemos a capacidade frigorífica (Q& ev). 

 

( )DAev hhmQ −= &&  ...(13) 

 

A quantidade de calor por unidade de massa absorvida pelo fluido refrigerante no evaporador 

é denominada de “efeito frigorífico” (EF). Este é um dos parâmetros usados para definir o 

fluido frigorífico que será utilizado em uma determinada instalação. 

 

( )DA hhEF −=  ...(14) 

 

2.4 COEFICIENTE DE PERFORMANCE DO CICLO 
 

A principal característica de um sistema frigorífico é o seu coeficiente de performance (COP), 

que expressa a efetividade de um sistema frigorífico. Embora o COP do ciclo real seja sempre 

menor que o do ciclo teórico, para as mesmas condições de operação, pode-se, com o ciclo 
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teórico, verificar que parâmetros influenciam no desempenho do sistema. O COP é definido 

como: 

 

AB

DA

cp

ev

evcd

ev

hh

hh

W

Q

QQ

Q

liquidotrabalho

útilefeito
COP

−
−==

−
== •

•

••

•

 ...(15) 

 

Pela análise da Equação 15, verifica-se que, para o ciclo teórico o COP, é função somente das 

propriedades do fluido refrigerante, consequentemente, depende das temperaturas de conden-

sação e vaporização. Para o ciclo real, o desempenho dependerá muito das propriedades na 

sucção do compressor, do próprio compressor e dos diversos componentes do sistema. 

Outra característica de um sistema frigorífico é a eficiência frigorífica, que relaciona o coefi-

ciente de performance do ciclo real com a performance de um ciclo ideal (ciclo de Carnot), 

pois dois sistemas podem revelar os mesmos valores de COP com parâmetros de operação 

diferentes. A eficiência frigorífica (η) é dada pela Equação 16: 

 
( ) ( )

ev

evcd

L

LH

Carnot T

TT
COP

T

TT
COP

COP

COP −=−==η  ...(16) 

 

Diversos parâmetros influenciam a performance do ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor. Analisaremos isoladamente a influência de cada um deles. 

 

2.4.1 Influência da temperatura de evaporação no COP do ciclo teórico  
 

 

Figura 12– Influência da temperatura de evaporação no COP do ciclo teórico.  
Fonte: Venturini; Pirani (2005) 
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Na Figura 12 foi utilizado como fluido refrigerante o R-22, e foram lançados vários ciclos 

variando a temperatura de vaporização. Podemos observar que uma elevação na temperatura 

de vaporização acarreta um aumento no efeito frigorífico (EF) e uma redução no trabalho de 

compressão, consequentemente, resultando num aumento do COP, isto é, o sistema se tornan-

do mais eficiente.   

 

2.4.2 Influência da temperatura de condensação no COP do ciclo teórico 
 

 

Figura 13 – Influência da temperatura de condensação no COP do ciclo teórico 
Fonte: Venturini; Pirani (2005) 

 

Observando a Figura 13, verificamos que, para uma elevação na temperatura de condensação, 

acarreta uma redução no efeito frigorífico (EF) e um aumento no trabalho de compressão, 

consequentemente, resultando numa diminuição do COP, isto é, o sistema se tornando menos 

eficiente. 

Ainda podemos observar que a quantidade de calor sensível rejeitado no condensador aumen-

ta consideravelmente com a elevação da temperatura de condensação, enquanto que a quanti-

dade de calor latente rejeitado tem uma pequena diminuição. Isto faz com que a temperatura 

mais elevada de condensação, a maior parte da área de troca do condensador, seja usada para 

reduzir a temperatura do vapor de exaustão para a de condensação. 

Segundo Venturini e Pirani (2005), para uma mesma variação nas temperaturas de vaporiza-

ção e condensação, as variações na temperatura de vaporização resultam numa maior variação 

do COP. 
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2.4.3 Influência do sub-resfriamento do líquido no COP do ciclo teórico 
 

 

Figura 14 – Influência do sub-resfriamento no COP do ciclo teórico. 
Fonte: Venturini; Pirani (2005) 

 

Observando a Figura 14, verificamos que para uma elevação no sub-resfriamento acarreta um 

aumento no efeito frigorífico (EF) e, consequentemente, uma elevação no COP. Entretanto, na 

prática, utiliza-se um sub-resfriamento para garantir que se tenha somente líquido na entrada 

do dispositivo de expansão. Assim, serão evitadas perdas de rendimento do sistema frigorífi-

co, através da presença indesejável de evaporação instantânea do líquido na linha de líquido. 

Às boas práticas de refrigeração é, geralmente, desejável um sub-resfriamento natural do lí-

quido (proveniente do condensador), variando de 3 a 5K (DEFINIÇÃO..., 2010). 

 

2.4.4 Influência do superaquecimento no COP do ciclo teórico 
 

 
Figura 15 – Influência do superaquecimento no COP do ciclo teórico 

Fonte: Venturini e Pirani (2005) 
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Observando a Figura 15, verificamos que para um aumento no superaquecimento do vapor de 

admissão acarreta uma pequena elevação no calor de compressão, um aumento na temperatura 

do vapor de exaustão que deixa o compressor, e uma maior quantidade de calor a ser rejeitada 

no condensador. Este calor adicional a ser rejeitado no condensador é somente calor sensível. 

O aumento do superaquecimento do vapor também eleva o volume específico do vapor na 

sucção do compressor, fazendo que o compressor comprima um volume maior de vapor. O 

efeito que o superaquecimento do vapor de admissão tem sobre a capacidade do sistema e 

sobre o coeficiente de performance, depende inteiramente de onde e como ocorre o supera-

quecimento do vapor, e se algum ou nenhum calor absorvido pelo vapor que se torna supera-

quecido, produza resfriamento útil.  

Quando o aumento do superaquecimento do vapor ocorre sem produzir resfriamento útil, a 

taxa de fluxo do volume de vapor por unidade de capacidade e o calor de compressão por uni-

dade de massa aumentam, o coeficiente de performance diminui, e o calor rejeitado no con-

densador aumenta. Isto acarreta que o compressor, o acionador do compressor e o condensa-

dor devem ser todos maiores.  

Quando esse aumento ocorre produzindo resfriamento útil, o efeito frigorífico e o calor de 

compressão são maiores. O coeficiente de performance se eleva com a elevação do supera-

quecimento do vapor face o aumento no efeito frigorífico  ser proporcionalmente maior do 

que o aumento no calor de compressão. 

O superaquecimento do vapor num ciclo real ocorre usualmente de tal modo que uma parte do 

calor recebido pelo vapor que se torna superaquecido é absorvida do espaço refrigerado e 

produz resfriamento útil, enquanto que outra parte é absorvida pelo vapor depois que deixa o 

espaço refrigerado e, portanto, produz resfriamento inútil. A porção do superaquecimento que 

produz resfriamento útil dependerá da aplicação individual, e o efeito do superaquecimento 

sobre o ciclo variará aproximadamente em forma proporcional ao resfriamento útil realizado. 

Desta maneira, o superaquecimento do vapor só se justifica por motivos de segurança, para 

evitar a entrada de líquido no compressor. 

Os fabricantes regulam o superaquecimento útil com um valor variando de 3 a até 7 K. En-

quanto que para o superaquecimento total os fabricantes de compressores recomendam que 

este valor esteja variando de um mínimo de 8 K para evitar retorno de líquido, o que poderá 

provocar quebra mecânica do compressor, até um máximo de 20 K para evitar baixo rendi-

mento frigorífico, alta potência consumida, elevadas temperaturas de descarga, carbonização 
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do óleo, desgaste prematuro e consequentemente quebra mecânica do compressor. Podería-

mos até dizer que o “superaquecimento” é um mal necessário para o sistema frigorífico. (DE-

FINIÇÃO..., 2010). 

 

2.4.5 Influência das perdas de pressão no ciclo de compressão de vapor 
 

A queda de pressão no evaporador acarreta um volume especifico maior na saída do evapora-

dor, face menor pressão e temperatura de saturação. O EF e a taxa de fluxo de massa do refri-

gerante necessária por unidade de capacidade são, aproximadamente, os mesmos para ambos 

os ciclos. Entretanto, face o maior volume especifico, a taxa de volume de fluxo empregado 

pelo compressor por unidade de capacidade, é maior para o ciclo que sofre queda de pressão. 

Também, por causa da pressão mais baixa do vapor que sai do evaporador, a razão de com-

pressão é elevada, de forma que o calor de compressão é maior para o ciclo que sofre a queda 

de pressão. 

 

Figura 16 – Influências das perdas de pressão em várias partes do ciclo num diagrama P x h. Um ciclo saturado 
simples é desenhado para comparação. (Refrigerante R-12).  

Fonte: Dossat (1980) 
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A queda de pressão sofrida pelo vapor no escoamento na linha de sucção do evaporador para 

a entrada do evaporador é mostrado na linha C’ - C”. Da mesma maneira da queda de pressão 

no evaporador, a queda de pressão na linha de sucção acarreta que o vapor de sucção chegue 

ao compressor a uma pressão mais baixa e numa condição expandida. Consequentemente, a 

taxa de fluxo de volume de vapor como a taxa requerida por unidade de capacidade são au-

mentadas. 

Desta maneira, a queda de pressão, tanto no evaporador como na linha de sucção deveria ser 

mantida no mínimo, a fim de ser obtida uma melhor eficiência do ciclo. Segundo Dossat 

(1980), um evaporador bem projetado, limita a queda de pressão através mesmo em 2 ou 3 

lbf/in². A linha de sucção deve ser projetada para que a queda de pressão não provoque mais 

que uma queda de 1 ºF ou 2 ºF na temperatura de saturação. 

A queda de pressão através das válvulas de admissão do compressor é mostrado pela linha C” 

– C”’, e o resultado desta queda de pressão seria o mesmo, se a queda de pressão ocorresse na 

linha de sucção. Portanto, o efeito sobre a eficiência do ciclo é igual. Novamente, um bom 

projeto requer que essa queda de pressão seja um mínimo possível. 

A linha C”’ – D” representa o processo de compressão para o ciclo que sofre quedas de pres-

são. Verificamos que o vapor no cilindro é comprimido a uma pressão consideravelmente 

acima da média da pressão de condensação, a fim de forçar o vapor a sair do cilindro através 

das válvulas de escape do compressor, contra a pressão de condensação. A linha D” – D’ re-

presenta a queda da pressão requerida para forçar a abertura das válvulas e o escoamento nelas. 

A linha D’ – A representa a queda de pressão decorrente do escoamento do fluido refrigerante 

através da linha de descarga e do condensador. Qualquer queda de pressão ocorrendo no lado 

da descarga do compressor (nas válvulas de escape, na linha e no condensador) terá o efeito 

de elevar a pressão de descarga e, com isso, aumentar o trabalho de compressão.  

A Figura 17 ilustra no diagrama P x h de um ciclo real de refrigeração os efeitos combinados 

de queda de pressão, sub-resfriamento, e superaquecimento comparando ao ciclo teórico de 

compressão de vapor. 
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Figura 17 – Ilustração dos efeitos do sub-resfriamento, superaquecimento e queda de pressão num diagrama P x 
h de ciclo de refrigeração real. Um ciclo saturado simples é desenhado para comparação (Refrigerante R-12). 
Fonte: Dossat (1980). 
 

 

2.5 COMPONENTES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
 

 

Figura 18– Sistema básico de refrigeração utilizado em um refrigerador doméstico. Fonte: Silva (2008) 
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2.5.1 Condensador 
 

O condensador tem a função de rejeitar o calor absorvido pelo evaporador, adicionado do ca-

lor gerado pela compressão do fluido refrigerante, considerando que o fluido refrigerante sai 

do compressor na forma de vapor superaquecido à alta pressão, e que no condensador, pela 

eliminação do calor, faz retornar o vapor à fase líquida para que ele possa ser reutilizado no 

ciclo de refrigeração. 

Num condensador de um sistema de refrigeração doméstico, o ar é o fluido, utilizado para ab-

sorver o calor a ser rejeitado. Na grande maioria desses condensadores, utiliza-se a circulação 

natural de ar (convecção natural), com o fluido refrigerante escoando por dentro dos tubos. 

 

Figura 19 – Variação da temperatura do fluido refrigerante e do meio de resfriamento de um condensador.  
Fonte: Venturini; Pirani (2005). 

 

Pela Figura 19, observando o perfil de temperatura do fluido refrigerante, verificamos que na 

área inicial do condensador é rejeitado calor sensível, posteriormente, calor latente, quando 

inicia o processo de condensação e, de novo, o calor rejeitado passa a ser sensível.  

Pelo lado do fluido de resfriamento (ar), que não muda de fase, pode-se escrever pela primeira 

lei da termodinâmica, que: 

 

( )earsarararc TTcpmQ −=
•

&  ...(17) 

 

onde: cQ&  é o calor recebido pelo meio de resfriamento (ar) 

•
mar é a vazão em massa do meio de resfriamento 
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cpar   é o calor especifico, a pressão constante, do meio de resfriamento 

Tsar é a temperatura na qual o meio de resfriamento deixa o condensador 

Tear é a temperatura na qual o meio de resfriamento entra no condensador 

O fluxo de calor trocado entre o meio de resfriamento (ar) e o fluido de refrigeração pode ain-

da ser expresso pela Equação 18. 

( )LMTDAUQ gc =&  ...(18) 

 

Onde: Ug é o coeficiente global de transferência de calor 

A é a área de troca de calor 

LMTD é a média logarítmica da diferença de temperatura entre o fluido refrigerante e 

o meio de resfriamento. 

 

Venturini e Pirani (2005) instruem que a temperatura de condensação deve ser fixada em um 

valor entre 11 ºC e 15 ºC maior que a temperatura de bulbo seco do ar que entra no condensa-

do. E do ponto de vista econômico, o valor ótimo da diferença entre a temperatura de conden-

sação e a temperatura do ar que deixa o condensador, deve estar entre 3,5 ºC e 5,5 ºC. 

Ainda segundo Venturini e Pirani (2005), recomenda-se que, em qualquer situação, a tempe-

ratura de condensação nunca seja superior a 55 ºC. No entanto, para garantir a eficiência do 

sistema de compressão e, ao mesmo tempo, obter uma maior vida útil dos compressores, a 

temperatura de condensação não deve ser maior que: 

• 48 ºC, quando a temperatura de evaporação do sistema frigorífico for maior ou igual a 0 ºC; 

• 43 ºC, quando a temperatura de evaporação do sistema frigorífico for menor que 0 ºC. 

Quanto maior é o condensador, menor é a temperatura de condensação. Porém, condensadores 

excessivamente grandes podem causar problemas devido à baixa pressão de condensação. 

 

2.5.2 Evaporador 
 

A função do evaporador é promover a vaporização do fluido refrigerante, através da absorção 

de calor do fluido a ser resfriado e, consequentemente, gerando efeito útil. Considerando que 



46 
 

o fluido refrigerante já sai do dispositivo de expansão em duas fases (líquido e vapor), no e-

vaporador, continuará a absorção de calor para sua total vaporização, portanto calor latente. 

Para garantir um superaquecimento na admissão do compressor, no final do evaporador have-

rá uma absorção de calor sensível. 

Num bebedouro, o fluido a ser resfriado é água, que é mantida numa cuba envolvida com ser-

pentina, onde, no interior da serpentina, escoa o fluido refrigerante. A rejeição de calor da 

água para seu resfriamento é unicamente calor sensível. 

O fluxo de calor rejeitado pela água da cuba de um bebedouro (capacidade frigorífica) é obti-

do a partir da primeira lei da termodinâmica. 

( )saguaeaguaaguaaguao TTcpmQ −=
•

&  ...(19) 

 

onde: oQ&  é a capacidade frigorífica do evaporador 
•
magua  é a vazão em massa do fluido a ser resfriado (água) 

cpagua  é o calor especifico, a pressão constante, do fluido a ser resfriado(água) 

Teagua é a temperatura inicial do fluido a ser resfriado 

Tsagua é a temperatura final do fluido a ser resfriado 

O fluxo de calor trocado entre o fluido refrigerante e o fluido a ser resfriado (água) (capacida-

de frigorífica) pode ainda ser expresso pela Equação 20, que é similar à equação para o calor 

rejeitado no condensador. 

 

( )LMTDAUQ go =&  ...(20) 

 

Nos refrigeradores domésticos, normalmente são utilizados os evaporadores secos, ou seja, a 

quantidade de refrigerante líquida que entra no evaporador é limitada para que possa ser com-

pletamente vaporizada quando alcança o final do evaporador, de modo que somente o vapor 

refrigerante entra na linha de sucção. O controle de fluxo do refrigerante empregado com este 

método de alimentação do evaporador é geralmente uma válvula de expansão termoestática 

ou um tubo capilar. 

Com intuito de assegurar a vaporização completa do refrigerante no evaporador, e consequen-

temente evitar líquido na sucção do compressor, permite-se um superaquecimento de 10 ºF no 

final do evaporador, o que acarreta aproximadamente a utilização de 10% a 20% da área total 
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do evaporador. Os evaporadores de expansão seca são um pouco menos eficientes que os ti-

pos inundados. Entretanto, eles são geralmente mais simples no projeto, apresentam menor 

custo inicial, são mais compactos, requerem uma troca menor de refrigerante, e têm menores 

problemas de retorno de óleo que os outros tipos. 

Segundo Dossat (1980), a capacidade do evaporador varia diretamente com a diferença de 

temperatura do fluido a ser resfriado, e a temperatura de saturação do fluido refrigerante cor-

respondente à pressão na saída do evaporador. 

Nos projetos de sistemas de refrigeração, a diferença entre a temperatura de condensação e a 

de evaporação deve ser a mínima possível, com o objetivo de maximizar a capacidade frigorí-

fica e reduzir o consumo de energia. Entretanto, maiores evaporadores e condensadores au-

mentam o custo inicial do sistema, que podem ser compensados pela seleção de compressores 

de menor porte. 

Segundo Pirani (200-), para cada 1 ºC de redução desta diferença de temperatura, há uma re-

dução de 1% a 4% no consumo, e a capacidade do sistema também aumenta. 

 

2.5.3 Dispositivo de expansão 
 

O dispositivo de expansão cria uma restrição ou dificuldade à passagem do fluido refrigerante 

líquido que vem do condensador para o evaporador, consequentemente, provocando uma ele-

vação de pressão no condensador, uma redução brusca de pressão no evaporador e uma regu-

lação na vazão do fluido refrigerante que circula no sistema. 

Nos refrigeradores domésticos, é muito utilizado como dispositivo de expansão, o tubo capi-

lar, que nada mais é que um tubo de pequeno diâmetro, com determinado comprimento, que 

conecta a saída do condensador com a entrada do evaporador. O refrigerante líquido que entra 

no tubo capilar perde pressão à medida que escoa por ele, devido ao atrito e aceleração do 

fluido. 

Diversas combinações de diâmetro interno e comprimento de tubo podem ser feitas para obter 

o efeito desejado. O diâmetro interno de um tubo capilar varia de 0,5 a 2,0 milímetros, com 

comprimento variando de 1,0 até 6,0 metros. Entretanto, para uma dada combinação, não é 

possível regular a vazão para variações da carga ou das pressões de descarga e aspiração. O 

compressor e o dispositivo de expansão atingem uma condição de equilíbrio na qual as pres-
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sões de aspiração e de descarga são tais que o compressor bombeia exatamente a quantidade 

de refrigerante com que o dispositivo de expansão alimenta o evaporador. Mas, geralmente, a 

condição de desequilíbrio entre esses componentes é temporária. 

Num sistema de refrigeração que se utiliza o tubo capilar, cuidados adicionais devem ser to-

mados com a instalação. A presença de umidade e partículas sólida, ou o estrangulamento do 

tubo por dobramento, poderá ocasionar obstrução parcial ou total na passagem do refrigerante 

através do capilar, prejudicando o desempenho do equipamento. O tubo capilar difere de ou-

tros dispositivos de expansão também pelo fato de não obstruir o fluxo de refrigerante para o 

evaporador quando o sistema está desligado. Quando o compressor é desligado, ocorre equa-

lização entre as pressões dos lados alto e baixo, através do tubo capilar, e o líquido residual do 

condensador passa para o evaporador, podendo ocorrer o risco de que, ao se ligar o compres-

sor, algum líquido passe do evaporador para o compressor. 

Por esses motivos, a carga de refrigerante em um sistema que usa tubo capilar é critica, não 

sendo empregado nenhum tanque coletor entre o condensador e o tubo capilar. A carga de 

refrigerante deve ser a mínima possível para satisfazer os requisitos do evaporador e, ao mes-

mo tempo, manter uma vedação, com refrigerante líquido, da entrada do tubo capilar ao con-

densador.  

Os tubos capilares apresentam vantagens e desvantagens. Suas vantagens são de tal ordem 

que os tornam universalmente aceitos em unidades seladas de fábrica. Eles são simples, não 

apresentam partes móveis e são baratos, além de permitir a equalização das pressões no siste-

ma durante as paradas. Assim, o motor de acionamento do compressor pode ser de baixo tor-

que de partida. 

Dentre as desvantagens dos tubos capilares, aparecem a impossibilidade de regulagem para 

satisfazer distintas condições de carga, a possibilidade de obstrução por matéria estranha e a 

exigência de uma carga de refrigerante dentro de limites estreitos. O tubo capilar é projetado 

para uma faixa de condições de operação, qualquer variação de carga térmica ou da tempera-

tura de condensação em relação às de projeto acarreta uma redução de eficiência operacional. 

 

2.5.4 Filtros secadores 
 

Os filtros secadores são dispositivos utilizados para eliminar a umidade que, apesar dos cui-

dados tomados antes e durante a carga de refrigerante, sempre está presente nas instalações de 
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refrigeração, acarretando diversos problemas. São constituídos por um corpo com elementos 

filtrantes, cheio de material altamente higroscópio (sílica gel). Os filtros secadores são colo-

cados normalmente nas linhas de líquido.    

 

2.5.5 Compressor  
 

O compressor é um dos principais componentes do sistema de refrigeração, e tem como fun-

ção aumentar a pressão do fluido refrigerante e, consequentemente, promover a circulação 

desse fluido no sistema. 

Os principais tipos de compressores utilizados são: alternativos, parafusos, palhetas, scroll e 

centrífugos. Considerando as características do processo de compressão, os compressores 

podem ser classificados como máquinas de deslocamento positivo ou máquinas de fluxo. O 

compressor de deslocamento positivo aumenta a pressão do vapor de fluido refrigerante pela 

redução do volume interno de uma câmara de compressão por meio de uma força mecânica 

aplicada. Os compressores alternativos, de parafusos, de palhetas e scroll são de deslocamento 

positivo, enquanto o centrifugo é classificado como máquina de fluxo, pois, nesse compres-

sor, o aumento da pressão se deve, principalmente, à conversão de pressão dinâmica em pres-

são estática. 

Considerando que nos refrigeradores domésticos são utilizados os compressores alternativos, 

discutiremos, unicamente, alguns aspectos deste tipo de compressor.    

 

2.5.5.1 Compressores alternativos 
 

Este compressor possui um êmbolo que se desloca dentro de um pistão sobre o qual está o 

cabeçote contendo as válvulas de admissão e escape. O pistão é deslocado em um movimento 

alternativo realizado por um motor elétrico acoplado ao sistema. 

Os compressores alternativos são utilizados com fluidos refrigerantes que requerem desloca-

mento relativamente pequeno e com condensação a pressão relativamente alta, e são melhores 

aplicados a sistemas contendo pressões de evaporação acima da atmosférica.  

Quanto à sua forma construtiva, eles são divididos em abertos, semi-herméticos e herméticos.  
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Os compressores herméticos são utilizados em 

refrigeradores domésticos e condicionadores de 

ar com potências da ordem de 30 kW. Nesses 

compressores, tanto o compressor quanto o mo-

tor de acionamento são alojados no interior de 

uma carcaça, apresentando na carcaça somente 

os acessos de entrada e saída do refrigerante e as 

conexões elétricas do motor elétrico. Na Figura 

20 podemos visualizar um compressor alternati-

vo hermético. 

 

2.5.5.1.1 Eficiência volumétrica de espaço morto 
 

No compressor ideal, considera-se a compressão e a expansão do gás retido no espaço morto 

como isentrópica. O único fator que afeta a eficiência volumétrica do compressor ideal é a 

expansão do gás retido no espaço morto. 

Observando a Figura 21, vemos que o volume máximo ocorre quando o êmbolo se encontra 

na posição 3 e volume mínimo, denominado de “volume de espaço morto-Vm”, ocorre quando 

o êmbolo se encontra na posição m. 

Fazendo a pressão de descarga igual a Pd, e a pressão de aspiração igual a P¹, o gás retido no 

espaço morto se expande até o volume V¹, antes que a pressão no interior do cilindro seja pe-

quena o suficiente para permitir a abertura da válvula de admissão e a admissão de gás. O 

volume de gás admitido no cilindro é dado por V³ - V¹ e a eficiência volumétrica de espaço 

morto é definida como: 

 

 
...(21) 

 
definindo a fração do espaço morto, rm, como: 
 

 
...(22) 

 
e colocando rm na Equação 21, teremos: 
 

Figura 20 – Motor compressor alternativo 
hermético | Fonte: Embraco. Disponível 

em: <http://www.embraco.com.br>. 
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...(23) 

 
onde: vasp é o volume especifico do vapor admitido no compressor 

vdes é o volume especifico do vapor após a compressão isentrópica até Pd 

 

Considerando a expansão politrópica, tem-se: 

 

 
...(24) 

 

Onde o valor n pode assumir valores entre 1, para expansão isotérmica, e k = cp\cv, para ex-

pansão adiabática, sendo k a razão de calores específicos a pressão constante e a volume cons-

tante. 

 

 

Figura 21– Diagrama pressão-volume de um compressor alternativo Ideal.  
Fonte: Venturini; Pirani (2005). 

 

2.5.5.1.2 Efeito da temperatura de evaporação sobre a eficiência de espaço morto de um 
compressor ideal 
 

Pela Figura 22, observamos que a eficiência volumétrica de espaço morto aumenta pelo au-

mento da temperatura de evaporação.  
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À medida que a temperatura de evaporação aumenta, o volume específico do gás que entra no 

compressor diminui, aumentando, assim, a vazão mássica do refrigerante e a eficiência volu-

métrica. Esta variação da vazão mássica com a temperatura de evaporação influencia signifi-

cativamente na capacidade de refrigeração. Como vimos pela Equação 13, a capacidade de 

refrigeração é o produto da vazão pelo efeito frigorífico.  

 

 

Figura 22– Eficiência volumétrica de espaço morto em função da temperatura de evaporação para um compres-
sor ideal, com temperatura de condensação de 35ºC e refrigerante R-22.  

Fonte: Venturini; Pirani (2005) 
 

Na Figura 23, podemos observar a influência da temperatura de evaporação na capacidade de 

refrigeração.   

 

Figura 23– Capacidade de refrigeração de um compressor ideal em função da temperatura de evaporação, com 
temperatura de condensação de 35 ºC e refrigerante R-22.  

Fonte: Venturini; Pirani (2005). 
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Na Figura 24, observamos que o aumento na temperatura de evaporação acarreta um aumento 

no coeficiente de performance, pois, à medida que a temperatura de evaporação aumenta, o 

volume específico diminui, e a vazão em massa no compressor aumenta, aumentando a capa-

cidade de refrigeração e, consequentemente, o coeficiente de performance.  

 

Figura 24– Coeficiente de performance de um compressor ideal em função da temperatura de evaporação, com 
temperatura de condensação de 35 ºC e refrigerante R-22.  

Fonte: Venturini; Pirani (2005). 
 

2.5.5.1.3 Efeito da temperatura de evaporação sobre a potência de compressão 
 

Como vimos pela Equação 10, a potência teórica de compressão é dada pelo produto da vazão 

pela variação da entalpia na compressão isentrópica (trabalho de compressão). 

A Figura 25 apresenta a variação da 

potência e do trabalho de compressão 

(∆h) em função da temperatura de 

evaporação. Para temperaturas de 

evaporação baixas, o trabalho de 

compressão é grande, e a medida que 

a temperatura de evaporação vai au-

mentando, o trabalho de compressão 

vai diminuindo, até atingir zero, 

quando então a pressão de aspiração 

se iguala à pressão de descarga. A 

curva de potência apresenta valor 

nulo em dois pontos. O primeiro pon- 

Figura 25– Influência da temperatura de evaporação no 
trabalho de compressão e potência de um compressor 

ideal, com temperatura de condensação de 35ºC e refri-
gerante R-22.  

Fonte: Venturini;  Pirani (2005). 
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to corresponde à vazão nula; o segundo ponto corresponde à condição de temperatura de eva-

poração igual à de condensação, portanto entre esses dois pontos a curva de potência atinge 

um valor máximo.  

A maioria dos sistemas frigoríficos trabalha à esquerda do pico da curva de potência. Durante 

a partida, a temperatura do evaporador é alta, portanto, até atingir a temperatura de operação, 

a potência passa pelo ponto de pico. Muitas vezes, os motores são superdimensionados para 

suportar este pico. 

 

2.5.5.1.4 Efeito da temperatura de condensação sobre a eficiência volumétrica de espaço 
morto de um compressor ideal 
 

A Figura 26 apresenta a eficiência volumétrica de espaço morto de um compressor operando a 

uma temperatura de evaporação de -20 ºC em função da temperatura de condensação, e po-

demos observar que, à medida que aumenta a temperatura de condensação, ocorre uma queda 

na eficiência volumétrica de espaço morto. 

 

  

Figura 26 – Eficiência volumétrica de espaço morto 
em função da temperatura de Condensação para um 

compressor ideal, com temperatura de Evaporação de 
-20ºC e refrigerante R-22.  

Fonte: Venturini; Pirani (2005). 

Figura 27 – Capacidade de refrigeração de um com-
pressor ideal em função da temperatura de condensa-
ção, com temperatura de evaporação de -20ºC e refri-

gerante R-22.  
Fonte: Venturini; Pirani (2005). 

 

A Figura 27 apresenta a capacidade de refrigeração de um compressor ideal operando a uma 

temperatura de evaporação de -20 ºC e refrigerante R-22, em função da temperatura de con-
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densação. E podemos observar que, à medida que aumenta a temperatura de condensação, 

ocorre uma diminuição na capacidade de refrigeração. 

 

2.5.5.1.5 Efeito da temperatura de condensação sobre a potência de compressão 
 

A Figura 28 apresenta a potência em função da temperatura de condensação. A curva de po-

tência apresenta valor máximo, do mesmo modo que a variação de potência com a temperatu-

ra de evaporação. Neste caso, a ocorrência do pico não causa maiores problemas com o motor 

de acionamento, uma vez que as instalações operam, normalmente, a temperaturas de conden-

sação inferiores aquela em que se dá o ponto de máximo. Com isso, elevações da temperatura 

de condensação são acompanhadas de aumentos correspondentes na potência de compressão. 

O coeficiente de performance diminui, com o aumento na temperatura de condensação. 

Considerando as análises realizadas com a potência e a eficiência volumétrica, é interessante 

que a temperatura de condensação seja a menor possível. 

 

Figura 28– Potência de um compressor ideal em função da temperatura de Condensação, com temperatura de 
evaporação de -20ºC e refrigerante R-22.  

Fonte: Venturini; Pirani (2005). 
 

Temperaturas de descarga dos compressores excessivamente altas podem deteriorar o óleo de 

lubrificação, resultando um desgaste excessivo e redução da vida útil das válvulas, especial-

mente das válvulas de descarga. De maneira geral, quanto maior a taxa de compressão, maior 

a temperatura de descarga. O fluido refrigerante utilizado também influência a temperatura de 

descarga do compressor.  
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2.5.5.1.6 Taxa de compressão 
 

A relação entre a pressão de descarga absoluta e a pressão de admissão absoluta é chamada de 

taxa de compressão, isto é: 

 

 
...(25) 

 
onde : R é a taxa de compressão. 

 

A eficiência volumétrica varia inversamente com a taxa de compressão. Segundo Stoecker e 

Jabardo (2002), taxas de compressão superiores a 8 ou 9 não são recomendadas, em virtude 

das elevadas temperaturas de descargas resultantes. 

 

2.5.5.1.7 Efeito de estrangulamento 
 

O estrangulamento é definido como uma restrição de área, a passagem de um fluido causando 

uma perda de carga por fricção. Devido a tal efeito, a pressão do vapor de sucção que enche o 

cilindro do compressor é sempre menor que a pressão do vapor na câmara de sucção. Como 

resultado, o volume de vapor de sucção recebido é menor que o vapor à pressão correspon-

dente da tubulação de admissão. 

A perda de carga, devido ao estrangulamento, é uma função da velocidade do vapor do fluido 

refrigerante que flui através das válvulas e câmaras do compressor. Conforme a velocidade do 

vapor, através das válvulas, aumenta, o efeito de estrangulamento aumenta, ocasionando uma 

diminuição da eficiência volumétrica do compressor. 

 

2.5.5.1.8 Eficiência volumétrica efetiva 
 

Além da expansão do gás residual do espaço morto, outros fatores, tais como perda de carga e 

fugas através das válvulas de admissão e descarga, fugas pelos anéis dos êmbolos e aqueci-

mento do gás aspirado pelo cilindro, afetam a eficiência volumétrica. Todos esses fatores con-

tribuem para a diminuição da eficiência volumétrica. 
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A eficiência volumétrica efetiva é definida como a relação entre a vazão de fluido refrigerante que 

entra no compressor e a taxa de deslocamento do pistão, conforme mostrado na Equação 26. 

 

 

...(26) 

 

Onde a vazão que entra no compressor é dada por: 

 

refespa mvV .=  ...(27) 

 

Onde: Va é a vazão de refrigerante que entra no compressor (m³/s) 

vesp é o volume especifico do vapor admitido no compressor (m³/kg) 

mref é a vazão mássica de refrigerante (kg/s) 

 

A taxa de deslocamento do compressor é o volume coberto pelos êmbolos, do ponto morto 

superior ao ponto morto inferior, durante o tempo de aspiração, por unidade de tempo, e é 

geralmente expresso em m³/s, podendo ser determinada pela Equação 28. 

 

nNL
dII

V cilp ...
4
. 2

=  ...(28) 

 

onde:  Vp  é a taxa de deslocamento do compressor (m³/s) 

d  é o diâmetro do cilindro (diâmetro interno) (m) 

Lcil  é o curso do cilindro (m) 

N é o número de cilindros 

n é a rotação do eixo da manivela (rps)  

 

Portanto, quando a eficiência volumétrica efetiva do compressor é conhecida, a vazão de re-

frigerante que entra no compressor pode ser determinada pelas Equações 29 e 30 
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 ...(29) 
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Pela Equação 30, observamos que, à medida que a temperatura de evaporação diminui, o vo-

lume específico do gás que entra no compressor aumenta, diminuindo, assim, a vazão mássica 

e a eficiência volumétrica. 

A Figura 29 apresenta a eficiência volumétrica efetiva, comparada com a eficiência volumé-

trica de espaço morto, em função da taxa de compressão. 

 

Figura 29– Eficiência volumétrica efetiva e de espaço morto.  
Fonte: Venturini; Pirani (2005). 

 

2.5.5.1.9 Compatibilidade entre o óleo lubrificante do compressor e o fluido refrigerante       
 

Na compressão, o fluido refrigerante entra em contato com o óleo lubrificante usado no com-

pressor, e certa quantidade de refrigerante pode se dissolver no óleo, surgindo, assim, uma 

mistura líquida de óleo e fluido refrigerante no compressor. Devido à sua baixa viscosidade, o 

fluido refrigerante pode, quando dissolvido, diminuir substancialmente a viscosidade da mis-

tura líquida, resultando numa lubrificação deficiente e em possíveis falhas no compressor. 

Dependendo da miscibilidade do fluido refrigerante com o óleo, mesmo com um eficiente 

separador de óleo instalado, parte do óleo lubrificante pode migrar do compressor para outras 

partes do sistema, como o evaporador, o condensador, o dispositivo de expansão e as canali-

zações. Portanto, alguns problemas podem se desenvolver como consequência de uma separa-

ção de fases em locais indesejáveis do ciclo de refrigeração. Por exemplo, a acumulação de 
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óleo pode ocorrer no interior dos trocadores de calor, reduzindo a capacidade de transferência 

de calor e resultando em uma redução do desempenho do ciclo de refrigeração. Na verdade, 

devido às baixas temperaturas, o evaporador é o local mais provável para a ocorrência dessa 

separação de fases. Assim, quando o refrigerante evapora, ele deixa um filme de óleo líquido 

sobre a superfície interna dos tubos do evaporador. 

Uma razão importante para um sistema de refrigeração ter uma vida útil média de 15 anos é a 

lubrificação adequada do compressor. Um lubrificante deve ser física e quimicamente estável, 

efetuar uma lubrificação eficiente entre as partes móveis do compressor e ser solúvel no flui-

do refrigerante. 

Por muito tempo, os óleos lubrificantes ditos minerais foram usados com os refrigerantes ha-

logenados, por apresentarem combinações altamente miscíveis. Esses óleos são misturas de 

alcanos lineares e ramificados, alcanos cíclicos e compostos aromáticos combinados de tal 

forma a apresentar uma relação temperatura-viscosidade desejada. O cloro é o principal res-

ponsável pela excelente miscibilidade dos CFC’s com o óleo mineral. Com a eliminação do 

cloro nos fluidos refrigerantes, a solubilidade e a lubrificação ficaram comprometidas. Os 

fabricantes de compressores viram na substituição dos CFC’s pelos HFC’s uma crise também 

nos óleos lubrificantes. A ausência de solubilidade entre os HFC’s e os óleos minerais levou a 

indústria a buscar uma nova família de óleos lubrificantes, os óleos ditos sintéticos. Os quatro 

principais óleos lubrificantes sintéticos, substitutos dos óleos minerais, são brevemente descri-

tos a seguir. 

Os óleos lubrificantes do tipo polialquilenoglicol (PAG) oferecem vantagens sobre os óleos 

lubrificantes minerais, quando usados com os HFC’s. Em altas pressões e temperaturas, eles 

exibem baixa solubilidade em refrigerante e fornecem uma boa qualidade de lubrificação. Os 

óleos PAG’s são desejáveis no uso com hidrocarbonetos e amônia. Os PAG são muitos utili-

zados em sistemas de condicionamento de ar automotivo, devido à sua compatibilidade com 

os elastômeros. Entretanto, esses lubrificantes são altamente higroscópicos. 

Os lubrificantes poliol éster (POE) são benignos ao meio ambiente. Eles são sintetizados a 

partir de fontes renováveis e são biodegradáveis. São usados principalmente em sistemas de 

refrigeração doméstica e comercial. Atualmente, os POE’s têm sido extensivamente usados 

com R-134a e outros HFC’s. Os POE’s são menos higroscópicos que os PAG’s. Entretanto, 

esses lubrificantes apresentam incompatibilidade química com a maioria dos elastômeros. 

Como os óleos éster são fluidos polares, eles tendem a dissolver impurezas presentes no sis-
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tema de refrigeração, ou seja, eles possuem ação detergente o que pode resultar em um blo-

queio do tubo capilar. 

Os óleos alquil benzeno (AB) são lubrificantes sintéticos aromáticos de baixo custo. Esses 

óleos têm considerável compatibilidade com os materiais selantes e propriedades de isolamen-

to elétrico, semelhantes aos óleos minerais. Esses óleos possuem miscibilidade limitada com 

os HFC’s, mas apresentam boa miscibilidade com os HCFC’s; possuem alta estabilidade 

química e são pouco higroscópicos. 

Os óleos polialfa oleofina (PAO) são lubrificantes sintéticos insaturados. Esses óleos apresen-

tam uma estabilidade térmica e química superior. Eles são muito usados em aplicações que 

requerem alto desempenho do lubrificante, como em temperaturas muito baixas. Eles não são 

higroscópicos e apresentam imiscibilidade com R-744. 

 

2.6 FLUIDOS REFRIGERANTES 
 

Os refrigerantes são fluidos de trabalho que apresentam como função principal o transporte de 

calor em um ciclo de refrigeração. De uma forma geral, os fluidos refrigerantes podem ser 

classificados nas seguintes categorias: 

◘ Hidrocarbonetos halogenados 

◘ Misturas não azeotrópicas de hidrocarbonetos halogenados 

◘ Misturas azeotrópicas de hidrocarbonetos halogenados 

◘ Compostos orgânicos 

◘ Compostos inorgânicos 

 

2.6.1 Nomenclatura 
 

Os fluidos refrigerantes são designado segundo a norma internacional ANSI/ASHRAE Stan-

dard 34-2004, a qual, resumidamente, é composta basicamente por um nome (ou pela letra R) 

e um número de, no máximo, quatro algarismo, de acordo com as seguintes regras: 

a) O primeiro algarismo indica o número de duplas ligações de carbono insaturadas no 

composto (omitido se zero); 
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b) O segundo algarismo representa o número átomos de carbono do composto, menos 

um. Desta maneira, os derivados do metano terão, como primeiro digito, o zero; en-

quanto os derivados de etano terão o número um; 

c) O terceiro algarismo representa o número de átomos de hidrogênio do composto, mais 

um, indicando a combustibilidade do refrigerante; 

d) O quarto algarismo representa o número de átomos de flúor do composto; 

e) Nos casos onde o bromo está presente, no lugar de parte ou de todo o cloro, as mesmas 

regras são aplicadas. A exceção é que a letra B, após a designação do número de áto-

mos de carbono, hidrogênio e flúor, indica a presença de bromo. O número logo após 

da letra B indica o número de átomo de bromo do composto; 

f) O sexto algarismo indica assimetria da forma molecular do isômero. Conforme a for-

ma torna-se mais assimétrica, as letras a, b, c etc. são adicionadas. 

Para o butano e isobutano, por exemplo, C4H10, a nomenclatura conduz a um erro na conta de 

hidrogênio (H= 11). Os butanos tiveram que ser designados pela série 600 e os compostos 

inorgânicos pela série 700, em ordem crescente, de acordo com a massa molecular. As mistu-

ras não azeotrópicas são designadas pela série 400, em ordem crescente de cronologia de apa-

recimento. As misturas azeotrópicas são designadas pela série 500.   

O número de identificação pode também ser precedido pela marca registrada do fabricante ou 

nome comercial. Por exemplo: R12, Refrigerante 12, Freon12 (marca registrada da 

DUPONT) ou CFC-12 – mas esta nomenclatura não está de acordo com a norma 

ANSI/ASHRAE Standard 34-2004, embora seja bastante utilizada.  

 

2.6.2 Evolução  
 

Nos primórdios, a amônia (NH4) e o dióxido de carbono (CO2) eram praticamente os únicos 

fluidos refrigerantes utilizados. Posteriormente, com o desenvolvimento de pequenas unidades 

domésticas e comerciais, os refrigerantes dióxido de enxofre (SO²) e cloreto de metil (CH³Cl) 

passaram a ser utilizados, apesar de suas características de toxicidade – o que incentivou a 

pesquisa por um fluido refrigerante completamente seguro e com boas propriedades térmicas. 

Em 1930, com o aparecimento do primeiro fluido halogenado, o CCl²F², também conhecido 

como R-12, iniciou-se uma substituição gradativa dos refrigerantes naturais por sintéticos, 
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considerando que estes tem características de boa estabilidade, baixa toxicidade e nenhuma 

inflamabilidade. 

Os clorofluorcarbonos (CFC’s) são compostos obtidos a partir de hidrocarbonetos puros, co-

mo o metano (CH4) e o etano (C²H6), substituindo completamente os átomos de hidrogênio 

pelos halógenos cloro e flúor. 

Os CFC’s foram amplamente adotados em processos industriais, graças às suas propriedades 

químicas. Foram utilizados como fluido refrigerante em sistemas de refrigeração e ar condi-

cionado e como espumantes na fabricação de plásticos e propelentes do tipo aerosol, 

O R-12 foi um dos primeiros e o principal fluido refrigerante para bombas de calor e ciclos de 

refrigeração, desenvolvido pela DUPONT, que dominou o mercado mundial como produtora 

de fluidos refrigerantes sintéticos. Este fluido refrigerante foi considerado o ideal por ter boas 

propriedades termodinâmicas, estabilidade e por ser miscível com determinados lubrificantes. 

Com a constatação da destruição da camada de ozônio, a partir de 1974, provocada pela ação 

sucessiva de elementos reativos como o cloro livre, proveniente da decomposição de compostos 

halogenados na estratosfera, fez com que a comunidade cientifica mundial procurasse adotar 

ações para mitigar os impactos causados pelas substâncias destruidoras de ozônio (SDO’s). 

Como resultado, em setembro de 1987, foi firmado um tratado internacional “Protocolo de 

Montreal”, visando aplicar um cronograma para redução, eliminação e controle para a produ-

ção e consumo das SDO’s. 

A partir deste contexto, surgem os compostos parcialmente halogenados, como alternativas 

para substituir os CFC’s. Estas substâncias são conhecidas como hidroclorofluorcarbono  

(HCFC’s) e os hidrofluorcarbono  (HFC’s). 

Os HCFC’s são moléculas compostas de metano e etano, com um halógeno. Isso faz com que 

a nova molécula seja considerada parcialmente halogenada. Os HCFC’s têm menor estabili-

dade e causam menor destruição a camada de ozônio que os CFC’s. Consequentemente, eles 

possuem Potencial de Aquecimento Global (GWP) reduzido. Fluidos refrigerantes dessa famí-

lia, como o R-22 e R-123 são designados para serem refrigerantes interinos, a serem utiliza-

dos obedecendo a um limite de segurança satisfatório. 

No caso dos HCFC’s, o Protocolo de Montreal determinou que o consumo e produção de tais 

substâncias, no ano de 2004, não ultrapassassem 65% em relação ao nível de consumo calcu-

lado no ano de 1989, e que, no ano de 2030, encerre.  
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O refrigerante R-22 tem como aplicação os diversos sistemas de climatização residenciais, 

comerciais e industriais, enquanto o R-123 serve como substituto do R-11 em aplicações en-

volvendo chillers centrífugos. 

Os hidrofluorcarbonos (HFC’s) incluem os refrigerantes R-134a e R-125. Eles são diferentes 

dos HCFC’s por conter um ou mais átomos de hidrogênio e ausência de cloro. Possuem ODP 

nulo e um GWP reduzido em relação aos CFC’s.  

O R-134a foi proposto como substituto do R-12 no plano de eliminação de CFC’s, em 1988, 

pela DUPONT. O R-134a, que foi sintetizado em 1936 por Albert Henne, apresenta caracte-

rísticas que são relativamente próximas daquelas do R-12, são seguros, não inflamáveis e pos-

suem pressão de vapor próxima entre si. 

Os HFC’s, por conterem ODP nulo, não são restringidos pelo Protocolo de Montreal, porém, 

contribuem para o processo de aquecimento global terrestre, face o seu elevado GWP.   Eles  

são gases de efeito estufa, e fazem parte da cesta de seis gases cujas emissões devem ser redu-

zidas, de acordo com o Protocolo de Kyoto. Os detalhes de como será posto em prática ainda 

estão sendo negociados nas reuniões de governos, conhecidas formalmente como Conferência 

das Partes. 

Diferentes linhas de pesquisas foram seguidas, desde então, para tornar viável a substituição 

das substâncias depletoras de ozônio e com elevado potencial de aquecimento global, desta-

cando-se entre estas, a redescoberta dos fluidos refrigerantes naturais, como candidatos à 

substituição destas substâncias, por serem menos agressivas ao meio ambiente que os fluidos 

sintéticos.  

Na Tabela 3 são apresentadas algumas características e propriedades dos principais refrigeran-

tes halocarbônicos. 
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Tabela 3 - Características e propriedades dos principais refrigerantes halocarbônicos.  
 

Potencial de 
Aquecimento Global 

(GWP) 

Horizontes de Tempo (anos) 

 

Fórmula 
Química 

ASHRAE 
Denomi-

nação 

Massa 
Molecular 

(g) 

Temp. de 
Ebulição 
a 1 atm 

(oC) 

Temp. 
Crítica 

(oC) 

Pressão 
Crítica 
(Mpa) 

Potencial de 
esgota-

mento de 
ozônio 
(ODP) 

Tempo de 
vida 

Atmosfé-
rica (anos) 

20 100 500 

CHClF2 R22 
Monocloro 

difluormetano 
86,47 -40,8 96,2 4,99 0,034 11,9 4800 1700 540 

CHCl2CF3 R123 
Dicloro-

trifluoretano 
152,93 27,8 183,8 3,66 0,012 1,4 390 120 36 

CHClFCF3 R124 
Monocloro- 

tetrafluoretano 
136,48 -12,0 122,3 3,62 0,026 6,1 2000 620 190 

CH3CCl2F R141b 
Dicloro-

fluoretano 
32,0 89,6 204,2 4,25 0,086 9,3 2100 700 220 

H
C

F
H

 

CH2CClF2 R142b 
Monocloro- 
difluoretano 

-9,0 15,8 137,2 4,12 0,043 19 5200 2400 740 

CHF2CF3 R125 
Penta- 

fluoretano 
120,02 -48,1 -54,6 3,63 0 29,0 5900 3400 1100 

CH2FCF3 R134a 
Tetra- 

fluoretano 
102,03 -26,1 -15,0 4,06 0 13,8 3300 1300 400 H

F
C

 

CH3CHF2 R152a Difluoroetano 66,05 -24,0 -11,2 4,52 0 1,4 410 120 37 

CCl3F R11 
Tricloromono- 
fluormetano 

132,32 23,7 198,0 4,41 1 45,0 6300 4600 1600 

C
F

C
 

CCl2F2 R12 
Dicloro- 

difluormetano 
120,91 -29,8 112,0 4,14 0,820 100,0 10200 

1060
0 

5200 

 
Fonte: United Nations... (2003) 
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2.6.3 Características desejáveis 
 

Segundo Venturini e Pirani (2005), as características desejáveis de um refrigerante são: 

� Pressão de vaporização não muito baixa – é desejável que o refrigerante apresente 

uma pressão correspondente à temperatura de vaporização não muito baixa, para 

evitar vácuo elevado no evaporador, e um valor baixo da eficiência volumétrica 

do compressor, devido à grande razão de compressão. 

� Pressão de condensação não muito elevada – quanto menor for a pressão de con-

densação do refrigerante, menor será a razão de compressão e, portanto, melhor o 

desempenho do compressor. Além disso, se a pressão no lado de alta pressão do 

ciclo de refrigeração for relativamente baixa, esta característica favorece a segu-

rança da instalação. 

� Calor latente de vaporização elevado – se o refrigerante tiver um alto calor latente 

de vaporização, será necessária menor vazão do refrigerante para uma dada capa-

cidade de refrigeração. 

� Volume específico reduzido (especialmente na fase vapor) – se o refrigerante a-

presentar alto valor do calor latente de vaporização e pequeno volume especifico, 

na fase de vapor, a vazão em volume no compressor será pequena, e o tamanho da 

unidade de refrigeração será menor, para uma dada capacidade de refrigeração. 

� Coeficiente de performance elevado – o refrigerante utilizado deve gerar um coe-

ficiente de performance elevado, pois o custo de operação está essencialmente re-

lacionado a este coeficiente. 

� Condutibilidade térmica elevada – um valor elevado de condutibilidade térmica 

do refrigerante é importante para a melhoria das propriedades de transferência de 

calor. 

� Baixa viscosidade na fase líquida e gasosa – devido ao pequeno atrito fluido dos 

refrigerantes pouco viscosos, as perdas de carga serão menores. 

� Baixa constante dielétrica, grande resistência elétrica e característica de não-

corrosão dos materiais isolantes elétricos – características especialmente impor-

tantes para aqueles refrigerantes utilizados em ciclos de refrigeração com com-

pressores herméticos. 
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� Devem ser estáveis e inertes – ou seja, não deve reagir e corroer os materiais me-

tálicos da instalação de refrigeração. 

� Não deve ser poluente. 

� Não devem ser tóxicos ou excessivamente estimulantes – apesar dos circuitos fri-

goríficos se constituírem em sistemas fechados, a possibilidade de vazamentos 

impõe que os compostos utilizados como refrigerantes apresentem nível reduzido 

de toxicidade, o que é satisfeito pela maioria dos CFC’s. 

� Ser compatível com o óleo de lubrificação do compressor – a compatibilidade 

com o óleo de lubrificação é uma característica desejável em instalações automá-

ticas, onde se deve prever um adequado retorno do óleo de lubrificação ao com-

pressor. 

� Não devem ser inflamáveis ou explosivos – a possibilidade de vazamentos tam-

bém impõe que os refrigerantes não sejam inflamáveis, devido ao risco de incên-

dio e explosão. 

� Devem ser de detecção fácil quando houver vazamentos – a facilidade de detec-

ção do refrigerante é importante nas instalações de grande porte. A rápida detec-

ção pode evitar a perda completa da carga de refrigerante da instalação. 

� Devem ser de preços moderados e facilmente disponíveis – a disponibilidade co-

mercial do refrigerante está intimamente associada a seu preço. O uso de um re-

frigerante ideal que apresente um custo elevado torna-se impraticável. 

 

O National Institute of Standards (NIST), dos EUA, realizou pesquisa em que examinou mais 

de 800 fluidos industriais quanto ao potencial para uso como refrigerante, devendo ser satis-

feitas as seguintes condições termodinâmicas: 

� Temperatura de fusão inferior a -40ºC; 

� Temperatura critica superior a 80ºC; 

� Pressão de saturação a 80ºC inferior a 50MPa; e 

� Hlv/vv superior a 1 KJ/litro. 
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2.6.4 Misturas zeotrópicas e azeotrópicas  
 

São misturas de diferentes refrigerantes que, de acordo com o seu comportamento, durante a 

mudança de fase, recebem a designação de azeotrópicas e não azeotrópicas (ou zeotrópicas). 

Uma mistura azeotrópica é aquela que, dependendo da concentração, apresenta um ponto de 

azeotropia, ou seja, uma condição na qual se tem a mesma temperatura de vaporização e con-

densação. Um azeotrópo evapora e condensa como uma substância pura, com propriedades 

diferentes das de cada um de seus constituintes, e os seus componentes não podem ser separa-

dos por destilação. 

No caso das misturas não azeotrópicas, o comportamento durante a mudança de fase é o típico 

das misturas, com variações da temperatura para pressão constante, além de mudança de 

composição das fases líquida e vapor. A Figura 30 ilustra o comportamento das misturas du-

rante a mudança de fase. 

 

Pressão constante Pressão constante 

  
Figura 30– Diagramas de equilíbrio de misturas binárias. (a) mistura Azeotrópica; (b) mistura zeotrópica.  

Fonte: Souza (2007) 
 

Na Tabela 4 podemos observar algumas características e propriedades das principais misturas 

azeotrópicas e zeotrópicas.  
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Tabela 4 - Características e propriedades das principais misturas azeotrópicas e zeotrópica.  
 

 

Fonte: United Nations..., (2003). 
 

Na nomenclatura destas substâncias (Tabela 4), os números indicam uma combinação de uma 

específica composição de misturas (série 400 para misturas zeotrópicas e série 500 para mis-

turas azeotrópicas). As letras após o número são usadas para distinguir misturas com os mes-

mos componentes, mas com diferentes percentagens em massa.  

 

2.6.5 Fluidos refrigerantes hidrocarbonetos 
 

Os hidrocarbonetos são refrigerantes naturais usados, principalmente, na própria indústria do 

petróleo. Entretanto, após o Protocolo de Montreal e, principalmente, o de Kyoto, adquiriu 

uma nova importância, por serem considerados benignos ao meio ambiente – pois possuem 

baixo potencial de aquecimento global e inexistente potencial de degradação do ozônio, face 

não ter cloro em sua composição. 

Em função das ótimas propriedades dos hidrocarbonetos em comparação a outros fluidos re-

frigerantes naturais e sintéticos, da sua compatibilidade com os elementos que constituem os 

refrigeradores existentes, além do seu baixo custo, faz com que se mostrem excelentes substi-

tutos em sistemas de refrigeração convencionais operando com refrigerantes sintéticos (CFC’s 

e HFC’s). 
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Os hidrocarbonetos pertencem ao grupo de substâncias refrigerantes, com desempenho similar 

aos fluidos convencionais, detentores de propriedades termodinâmicas e de transporte favorá-

veis, com baixa vazão mássica e boa eficiência energética, melhorando o desempenho do ci-

clo de refrigeração, tendo como único inconveniente o fato dos hidrocarbonetos serem com-

bustíveis capazes de entrar em ignição com baixos limites de concentração. Tais aspectos têm 

estimulado o uso de hidrocarbonetos em refrigeradores domésticos, climatização automotiva, 

sistemas comerciais e industriais. 

As principais economias mundiais dispõem atualmente de normas para uso de hidrocarbone-

tos em sistemas de refrigeração, bem como comercializam equipamentos domésticos de refri-

geração (UNITED NATIONS..., 2003). 

A nomenclatura dos hidrocarbonetos segue as mesmas regras dos compostos halocarbônicos. 

Na Tabela 5 são apresentadas algumas características e propriedades dos principais refrigeran-

tes hidrocarbonetos. 

 
Tabela 5 - Características e propriedades dos principais refrigerantes hidrocarbonetos 
 

 
Fonte: United Nations... (2003). 
 

2.6.6 Aspectos de segurança na utilização e manuseio de refrigerantes 
 

Na utilização e manuseio de fluidos refrigerantes, a segurança está relacionada a quatro aspec-

tos básicos:  

• Toxicidade; 

• Inflamabilidade; 

• Potencial cancerígeno; 

• Potencial mutagênio. 

A norma ASHRAE 34-2007 classifica os refrigerantes de acordo com seu nível de toxicidade 

e inflamabilidade. Conforme essa norma, cada refrigerante recebe uma designação constituída 
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de dois caracteres alfa numérica. O primeiro é uma letra maiúscula, que caracteriza seu nível 

de toxicidade; o segundo, um algarismo que indica seu grau de inflamabilidade. Os refrigeran-

tes são classificados em dois grupos, conforme sua toxicidade para concentrações inferiores a 

400 ppm: 

◘ Classe A – compostos cuja toxicidade não foi identificada 

◘ Classe B – foram identificadas evidências de toxicidade 

Quanto ao nível de inflamabilidade, os refrigerantes são classificados em três grupos, desig-

nados pelos algarismos 1, 2 e 3, conforme os seguintes critérios: 

◘ Classe 1 – Não se observa propagação de chama em ar a 18ºC e 101, 325 KPa.      

◘ Classe 2 – Limite Inferior de inflamabilidade (LFL) superior a 0,10 kg/m³ a 21ºC e 

101,325 KPa e poder calorífico inferior a 19.000 KJ/kg. 

◘ Classe 3 – Inflamabilidade elevada, caracterizando-se por LFL inferior ou igual a 0,10 

kg/m³ a 21ºC e 101,325 KPa ou poder calorífico superior a 19.000 KJ/kg. 

 

Na Tabela 6 é apresentada a classificação de alguns refrigerantes quanto a sua toxicidade e 

inflamabilidade. 

 

Tabela 6 - Classificação de alguns refrigerantes de acordo com a norma ASHRAE34-2007 
 

 

Observa-se que os refrigerantes CFC’s são do grupo A1, não inflamáveis e não tóxicos. O 

hidrofluorcarbono R-134a também não é tóxico nem inflamável, enquanto o R-32 e R152a 
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apresentam certo grau de inflamabilidade. Os hidrocarbonetos não apresentam toxicidade, 

entretanto, apesar dos perigos referentes à combustão, os limites superior e inferior de capaci-

dades de inflamabilidade por volume de ar e sua temperatura correspondente de autoignição 

são bem conhecidos para os hidrocarbonetos e suas misturas usuais. Além disso, muito se 

sabe sobre o grau de toxicidade destes gases e os limites de exposição aos refrigerantes. Na 

Tabela 7 são apresentadas as principais características relacionadas à flamabilidade dos hidro-

carbonetos. 

 
Tabela 7 - Características dos hidrocarbonetos relacionada à flamabilidade 
 

Fluido refrigerante LFL,%vol. 
(limite inferior de fla-

mabilidade) 

UFL,%vol. 
(limite superior de 

flamabilidade) 

Temperatura de igni-
ção. 
(ºC) 

R-290(propano) 2,1 9,5 466 

R-600(butano) 1,6 6,5 365 

R-600a(isobutano) 1,3 8,5 455 

Fonte: Granryd (2001). 
 

Os dados das propriedades termodinâmicas necessárias ao uso do propano e butanos como 

refrigerantes foram bem estabelecidas ao longo dos anos e, devido ao crescimento do uso des-

tas substâncias como misturas de refrigerantes, as propriedades correspondentes a estas com-

binações foram igualmente bem documentadas, minimizando as preocupações, devido à capa-

cidade de se inflamar e como este fluido irá interagir com os diversos componentes do sistema 

(UNITED NATIONS..., 2002; ASHRAE, 1997). 

 

2.6.7 Problema do impacto ambiental  
 

2.6.7.1 Destruição da camada de ozônio 
 

O ozônio é formado quando as moléculas de oxigênio absorvem parte da radiação ultravioleta 

proveniente do sol, ocasionando a separação das moléculas em dois átomos de oxigênio. Estes 

átomos, por sua vez, juntam-se com outras moléculas de oxigênio, formando o ozônio (O³), 

que contém três átomos de oxigênio. 
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O ozônio é uma molécula que existe em toda a atmosfera. Na parte mais baixa, a troposfera, 

região entre o solo e 15 km de altura, a concentração é relativamente baixa. Na estratosfera, que 

fica entre 15 e 50 km, a concentração do ozônio passa por, no máximo, a 30 km. Entre 25 e 35 

km define-se, arbitrariamente, a região da Camada de Ozônio. O ozônio dessa região tem uma 

função muito importante, ele recebe a radiação ultravioleta tipo B, que vem do sol, e que é pre-

judiciais à vida de homens, animais e plantas. Apenas o ozônio, na atmosfera, tem essa impor-

tante propriedade de absorver a radiação UV-B. 

A camada de ozônio é fundamental para a vida na superfície do planeta. Ela age como um 

filtro e previne que a radiação ultravioleta nociva (UV-B) atinja a terra. A maior variação na 

concentração do ozônio ocorre na região Antártica, na estratosfera. Todos os anos, nos meses 

de agosto a novembro, ocorre uma diminuição muito grande do ozônio. Esse fenômeno é 

chamado de buraco da camada de ozônio. A consequência principal é o grande aumento da 

radiação UV-B que atinge o solo, afetando os seres vivos da região.   

O ozônio é uma molécula instável. As radiações de alta energia do sol não apenas criam, mas 

também quebram as suas moléculas, formando novamente oxigênio molecular e átomos de 

oxigênio livre. A concentração de ozônio na atmosfera depende de um equilíbrio entre a rapi-

dez de sua formação e de sua destruição. 

A destruição da camada de ozônio levará à redução da sua capacidade de escudo e, portanto, 

aumentará a exposição à radiação UV-B. A radiação UV-B, é a principal responsável pelos 

danos à saúde e pelos impactos negativos ao ambiente, tais como danos aos olhos, a supressão 

do sistema imunológico e o aumento da ocorrência de doenças infecciosas. A radiação UV-B 

é conhecida por causar câncer de pele, além de graves efeitos adversos na agricultura e flores-

tas, alterações na composição química de várias espécies de plantas e, particularmente, danos 

aos organismos marinhos e às plantas aquáticas. 

Em 1974, Sherwood e Molina sugeriram, pela primeira vez, que compostos clorados poderi-

am migrar para a estratosfera e destruir a camada de ozônio, devido à alta estabilidade (longe-

vidade) apresentada por esses compostos. A vida dos compostos completamente halogenados 

é muito alta, varia de 75 a 100 anos, enquanto que as substâncias naturais duram meses. Por-

tanto, as emissões dessas substâncias influenciam no processo de esgotamento da camada de 

ozônio durante muitos anos. 

A redução da concentração de ozônio na camada estratosférica se dá principalmente pela 

combinação do átomo de cloro livre com a molécula de ozônio, conforme esquematizado na 



73 
 

Figura 31. Os compostos completamente halogenados atingem a camada estratosférica e, de-

vido ao elevado nível de radiação ultravioleta nesta região, se dissociam, liberando o átomo 

de cloro que reage com um átomo de oxigênio da molécula de ozônio, formando monóxido de 

cloro e molécula de oxigênio. Ao se chocar com outras moléculas de ozônio, a molécula de 

cloro libera o átomo de oxigênio, resultando em duas moléculas de oxigênio e um átomo livre 

de cloro, que pode reagir novamente destruindo outras moléculas de ozônio.  

Um átomo de cloro pode reagir teoricamente com 100 mil moléculas de ozônio, formando 

moléculas de óxido de cloro e de oxigênio, num ciclo ao longo dos anos. Estas reações preva-

lecem devido à baixa estabilidade das moléculas de ozônio e da alta reatividade do átomo de 

cloro. 

 

Figura 31 – Mecanismo de destruição da camada de ozônio 
Fonte: MMA – Manual de ajuda para o controle das SDO’s  

 

A medição da concentração de ozônio na estratosfera teve início em 1956 – desde então se 

percebe sua redução. Na década de 1980, ocorreram índices baixos, principalmente em 1987. 

Entretanto, o menor nível de concentração de ozônio estratosférico foi registrado em 1992. 

Condições de estagnação e baixa temperatura na região da Antártida propiciam as reações 

químicas que causam a destruição da camada de ozônio. Nesta região, os cientistas identifica-

ram a menor concentração de ozônio. 

A destruição da camada de ozônio e o aparecimento do buraco de ozônio na Antártica são, na 

opinião de muitos, o maior problema ambiental do planeta, causado artificialmente pela ação 

do homem. O problema é que os gases destruidores do ozônio duram várias décadas e, mesmo 

com o compromisso atual dos governantes de controlar e reduzir a emissão desses gases, eles 
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estarão afetando o ozônio ainda por vários anos. Além disto, o Buraco de Ozônio também 

depende de parâmetros meteorológicos, como temperatura e circulação atmosférica na região 

antártica (vórtice polar). Isto provoca variações anuais, contribuindo ainda mais para a com-

plexidade do fenômeno. 

 

2.6.7.2 Efeito estufa 
 

A ação dos compostos halogenados não ocorre somente na estratosfera, através da redução na 

concentração global do ozônio, mas também na troposfera, atuando significativamente no 

balanço de radiação do sistema terra-atmosfera, o conhecido Efeito Estufa, que leva ao pro-

cesso de aquecimento global. 

Este processo ocorre devido às interações entre a Terra, sua atmosfera e a radiação solar. A 

radiação solar que atinge a superfície da Terra é parcialmente absorvida, parcialmente refleti-

da e parcialmente re-irradiada, e é novamente emitida pela superfície da Terra com compri-

mento de onda diferente da radiação que chega. Alguns gases na atmosfera, como o vapor 

d’água, dióxido de carbono (CO²), metano (CH4), compostos halogenados e outros gases, ab-

sorvem esta radiação e a reemitem. Estes gases são chamados de gases de efeito estufa. O 

efeito líquido é o aquecimento da superfície da Terra, similar à forma que uma estufa aprisio-

na a radiação aquecendo o ar (e as plantas) dentro dela. 

O efeito estufa é importante para a vida. Sem ele, a temperatura média na superfície da Terra 

seria apenas -18 ºC. Entretanto, é previsto que, com o aumento da concentração de gases de 

feito estufa na atmosfera, a temperatura da Terra irá aumentar. 

É muito difícil prever com precisão as consequências que mudanças na composição da atmos-

fera podem ter no clima. Os vários modelos matemáticos que simulam a composição da at-

mosfera e o clima, coincidem apenas na previsão que um aumento na concentração de gases 

de efeito estufa resultará em aquecimento global, mas eles diferem no valor que irá ocorrer. 

Alguns dos efeitos associados são: 

� Aumento do nível do mar - face derretimento de geleiras que atualmente estão 

armazenadas acima do nível do mar. 

� Clima - modelos utilizados fornecem uma estimativa média global. No entanto, mu-

danças em temperaturas, chuvas, radiação solar variam muito de um para o outro. 
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� Colheitas – a maior concentração de CO² poderia beneficiar colheitas de certas 

culturas, mas a incerteza relacionada com as mudanças climáticas regionais não 

permite a previsão de quais poderão se adaptar às mudanças em cada zona. 

� Ecossistemas – os ecossistemas locais são muito mais sensíveis às mudanças da 

temperatura, precipitações e umidade do solo. Algumas espécies de plantas e ani-

mais podem desaparecer em algumas regiões se não puderem se adaptar às novas 

condições ou migrar com suficiente rapidez para ecossistemas mais favoráveis. 

Quando um gás de efeito estufa é liberado na atmosfera, pode contribuir para o processo de 

aquecimento global da atmosfera. A quantidade para causar este efeito depende da capacidade 

do gás de absorver a radiação infravermelha e o tempo que decorre antes de ser eliminado da 

atmosfera.  

O efeito total depende do tempo, já que certa quantidade de gás liberada na atmosfera não 

desaparecerá de imediato, mas permanecerá decompondo-se durante certo tempo. Desta for-

ma, a contribuição acumulada de determinado gás ao processo de aquecimento global conti-

nuará aumentando até que tenha sido eliminado na totalidade da atmosfera. Portanto a contri-

buição dos gases de efeito estufa para o aquecimento global depende das suas concentrações 

atmosféricas, do seu tempo de vida na atmosfera e da sua eficiência na absorção da radiação. 

Por exemplo, embora os CFC’s se encontrem presentes na atmosfera em concentrações míni-

mas, o seu efeito é importante porque o seu tempo de vida é, em geral, de 100 anos e, além 

disso, cada molécula exerce um efeito estufa milhares de vezes superiores ao de uma molécu-

la de CO². 

Existem dois indicadores principais para avaliação do impacto ambiental dos fluidos refrige-

rantes. Os mesmos são utilizados para caracterizar o uso desses fluidos e compará-los entre si 

em relação a impactos ambientais. O primeiro é relativo à camada de ozônio, quantifica o 

potencial de destruição (Ozone Depletion Potential (ODP)) dessa camada que uma substância 

apresenta com relação ao refrigerante R-11, ao qual se atribui um valor 1 (ODP = 1). O se-

gundo indicador é relativo ao efeito estufa (Global Warming Potential (GWP)) e caracteriza a 

capacidade de uma substância atuar como um gás de efeito estufa, promovendo o aquecimen-

to global. O GWP de um gás é relativo ao efeito de aquecimento de uma massa similar de 

dióxido de carbono por um período de 100 anos. O dióxido de carbono é usado como referên-

cia por possuir o maior impacto sobre o aquecimento global (GWP = 1). A Tabela 8 apresenta 

valores de ODP, GWP e tempo de vida na atmosfera de alguns fluidos refrigerantes. 
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Tabela 8 - Indicadores de impactos ambientais de alguns refrigerantes.  
 

Família Refrigerante ODP 
GWP 

(após 100 anos) 
Tempo de vida na 
atmosfera (anos) 

R-11 (tricloromonofluormetano) 1,000 4600 45 
CFC 

R-12 (diclorodifluormetano) 0,820 10600 100 

HCFC R-22(clorodifluormetano) 0,034 1900 11,8 

HFC R-134a (1,1,1,2 tetrafluoretano) 0 1600 13,6 

R-290  (propano) 0 <3 <1 

R-600  (butano) 0 <3 <1 

R-600a (isobutano) 0 <3 <1 
HC 

R-1270 (propeno) 0 <3 <1 

 

2.6.7.3 Resposta internacional e nacional 
 

2.6.7.3.1 Protocolo de montreal 
 

Em 1981, o Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente (UNEP) iniciou as negocia-

ções para desenvolver a proteção multilateral da camada de ozônio. Essas negociações resul-

taram na Convenção de Viena, em março de 1985, que teve o mérito de estimular a coopera-

ção intergovernamental sobre pesquisa, observação sistemática da camada de ozônio, monito-

ramento da produção de clorofluorcarbonos (CFC’s) e a troca de informações entre países. 

Posteriormente à Convenção de Viena, adotou-se, em 1987, o Protocolo de Montreal, sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio e, neste Protocolo, os governos de diversos 

países reconheceram a necessidade de se adotar medidas concretas e efetivas para a redução 

da produção e do consumo das substâncias destruidoras da camada de ozônio. O Protocolo de 

Montreal sofreu emendas e ajustamentos, em 1990 (Emenda de Londres), em 1992 (Emenda 

de Copenhagem), em 1995 (Ajustamentos de Viena), em 1997 (Emenda de Montreal) e em 

1999 (Emenda de Pequim). 

Em 16 de setembro de 1987, 46 países assinaram o Protocolo de Montreal sobre Substâncias 

que Reduzem a Camada de Ozônio; em setembro de 2007, 191 países ratificaram o Protocolo. 

Esse Protocolo propôs inicialmente uma redução progressiva na produção dos principais 

CFC’s, até atingir sua completa eliminação, com uma proposta de redução do consumo para 

50% dos níveis, de 1986 antes de 1998, para países desenvolvidos. 
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No centro do Protocolo de Montreal estão as medidas de controle que ele impõe sobre a pro-

dução e o consumo de substâncias destruidoras de ozônio (SDO’s). O artigo dois do acordo 

define cronogramas de eliminação para as várias categorias de SDO’s. Esses cronogramas 

foram sendo progressivamente acelerados com o tempo, através dos acordos alcançados em 

Londres (1990), Copenhague (1992) e Viena (1995). 

De acordo com esses cronogramas, a maior parte das SDO’s, incluindo todas as substâncias 

especificadas no protocolo original, foram eliminadas completamente nos países industriali-

zados, até o final de 1995. As categorias remanescentes estão com sua eliminação total previs-

ta para 2010 (brometo de metila) e 2030 (HCFC’s). Os países em desenvolvimento tiveram 

uma carência de 10 anos em relação aos prazos dos países desenvolvidos.     

A adesão do Brasil à Convenção de Viena e ao Protocolo de Montreal, além dos ajustes esta-

belecidos na reunião de Londres, se deu por meio Decreto nº 99.280, de 07 de junho de 1990. 

Em 1991, o Governo Federal criou o Grupo de Trabalho do Ozônio (GTO), através da Porta-

ria Interministerial 929, de 04 de outubro de 1991, abrindo espaço para a implementação do 

Protocolo de Montreal. O grupo estabeleceu diretrizes e coordenou a implementação do Tra-

tado, elaborando o Programa Brasileiro para Eliminação da Produção e do Consumo das 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (PBCO), em 1994. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 267/2000 estabeleceu 

a proibição do uso de CFC em novos produtos, e passou a permitir a importação, instituindo 

cotas para o setor de manutenção de equipamentos e alguns usos essenciais, como fabricação 

de alimentos. Tais limites sofreram reduções anuais, encerrando-se em 31 de dezembro de 

2006. A partir de janeiro de 2007, estão sendo autorizadas importações de CFC’s apenas para 

a fabricação de medicamentos. 

Desde 1999, já não se produzem mais veículos e condicionadores de ar com CFC. A partir de 

2001, não se fabricam mais refrigeradores domésticos e comerciais com esses gases. Mas para 

eliminar os CFC’s remanescentes e gerenciar seu passivo, em julho de 2002, o Governo Bra-

sileiro apresentou ao Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Proto-

colo de Montreal o Plano Nacional para a Eliminação de CFC – PNC. A ação é baseada em 

treinamento e assistência técnica, implantação de novas tecnologias, mudanças legislativas e 

de processos industriais para reduzir ainda mais o uso e os estoques de gases agressivos ao 

meio ambiente – os CFC’s. 
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O PNC prioriza o banimento de substâncias como R-11, R-12, R-113, R-114 e R-115, até 

janeiro de 2010, com foco em duas ações: seguir implementando projetos de conversão indus-

trial e gerenciar o passivo de CFC, com a instalação de Centrais de Regeneração, treinamento 

de refrigeristas e a distribuição de equipamentos para recolhimento de CFC para regeneração. 

Com a medida, o governo brasileiro antecipou em alguns anos o compromisso de eliminar o 

consumo destas substâncias no país, assumidos com os outros países signatários do Protocolo 

de Montreal. 

A partir desse contexto, surgem os compostos parcialmente halogenados como alternativas 

para substituir os CFC’s. Estas substâncias são conhecidas como hidroclorofluorcarbono  

(HCFC’s) e os hidrofluorcarbono (HFC’s). 

Os HCFC’s são substâncias menos agressivas que CFC’s, em relação à camada de ozônio, 

pois um átomo de cloro foi substituído por um hidrogênio que é inofensivo à camada de ozô-

nio. Entretanto, são gases de transição, face serem contemplados no próprio Protocolo Mon-

treal.  

Dentre os HFC’s, o R-134a, que foi desenvolvido na mesma época dos CFC’s, retorna como 

refrigerante alternativo aos CFC’s e HCFC’s, conforme proposição do plano de eliminação de 

CFC’s pela DUPONT, pois não contém átomos de cloro em sua estrutura. Desta maneira, não 

contribuindo com a destruição da camada de ozônio, entretanto, apresenta um potencial de 

aquecimento global elevado. Apresentam características que são relativamente próximas da-

quelas do R-12, são seguros, não inflamáveis e possuem pressão de vapor próxima entre si. 

 

2.6.7.3.2 Protocolo de Kyoto 
 

Esse Protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais, para conjunta-

mente estabelecer metas de redução na emissão de gases causadores do efeito estufa e do con-

sequente aquecimento global, principalmente por parte dos países industrializados, além de 

criar formas de desenvolvimento de maneira menos impactante àqueles países em pleno de-

senvolvimento. 

Até chegar ao Protocolo de Kyoto, ocorreu uma série de discussões que provocaram a tomada 

de consciência dos atuais problemas ecológicos do mundo. O primeiro passo aconteceu em 

Estocolmo, na Suécia, em 1972, quando aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente. 
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Depois vieram outras conferências, encontros e debates, com especial atenção para a ECO-92, 

que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, quando 160 países assinaram a Convenção Marco 

sobre Mudança Climática, cujo objetivo era “evitar interferências antropogênicas perigosas no 

sistema climático”.  

Nessa ocasião, foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(Union Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)). Os países signatá-

rios desta Convenção vêm se reunindo periodicamente através das Conferências das Partes, 

onde procuram estabelecer as condições para o tratamento conjunto da poluição atmosférica 

mundial. 

Nesse interim, em 1990, no Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC), a co-

munidade cientifica adverte que, para estabilizar os crescentes níveis de dióxido de carbono (CO²), 

o principal gás estufa na atmosfera, seria necessário reduzir as emissões de 1990 em 60%. 

Em Kyoto, no Japão, em 1997, foi redigido o Protocolo, que contém, pela primeira vez, um 

acordo vinculante que compromete uma série de países industrializados do hemisfério Norte a 

reduzir suas emissões equivalentes em dióxido de carbono (CO²) em 5,2% abaixo dos níveis 

de 1990 para dióxido de carbono (CO²), metano (CH4) e óxido nítrico (N²O), e a níveis de 

1995, para hidrofluorcarbonos (HFC’s), perfluorcarbonos (PFC’s) e hexafluoreto de enxofre 

(SF6), durante o período de 2008-2012. A intensidade do corte nas emissões de gases causa-

dores do efeito estufa varia de país para país, e só foram obrigadas a se enquadrar na regra as 

nações consideradas desenvolvidas.  

O Protocolo só passou a vigorar em fevereiro de 2005, após a ratificação da Rússia, pois, para 

entrar em vigor, era necessário que o documento fosse ratificado por pelo menos 55 países 

que representassem, no mínimo, 55% das emissões de 1990. A Austrália e Estados Unidos 

relutaram em assinar o documento, alegando que a redução poderia acarretar em recessão e 

que as teorias sobre aquecimento global seriam questionáveis. A Austrália acabou aderindo, 

em dezembro de 2007, durante a Conferência das Nações Unidas, que discutiu o relatório do 

Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC), enquanto os Estados Uni-

dos, até os dias de hoje, não ratificou o Protocolo. 

Os países em desenvolvimento, como Brasil, China, Índia e México, não precisaram se com-

prometer com metas especificas, pelo menos momentaneamente. Segundo o Protocolo, eles 

são os que menos contribuíram para as mudanças climáticas em curso e, por outro lado, ten-

dem a ser os mais afetados por elas. Grande parte das nações em desenvolvimento aderiu ao 
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documento. Como signatários, eles precisam manter a ONU informada do seu nível de emis-

sões e buscar o desenvolvimento de estratégias para as mudanças climáticas. 

De acordo com o 4º relatório do IPCC, publicado em 2007, até o final desse século, a tempe-

ratura da Terra não pode aumentar mais do que 2 ºC em relação à era pré-industrial, ou as 

alterações climáticas sairão completamente do controle. Para frear o avanço da temperatura, é 

necessário reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, já que são eles os 

responsáveis por reter mais calor na superfície terrestre. O ideal é que a quantidade de carbo-

no não ultrapasse os 350 ppm. No entanto, já estamos em 387 ppm e esse número cresce 2 

ppm por ano. 

Com o Protocolo de Kyoto, tenta-se apenas eliminar dois bilhões de toneladas em sua primei-

ra fase, entre 2008 e 2012. Isto representaria uma redução anual de pouco mais de 3,5% das 

atuais emissões de gases causadores do efeito estufa. 

Um levantamento da Agência de Mudanças Climáticas da ONU, afirma que a emissão dos 

gases de efeito estufa aumentou 2,4%, de 2000 para 2004, nos países industrializados. Se fo-

rem considerados apenas os 35 países que têm metas de redução de emissões definidas no 

Protocolo de Kyoto, o aumento foi de 2,9%. É claro que esses números foram levantados an-

tes do tratado entrar em vigor, mas mostram a dinâmica da lógica do desenvolvimento adota-

do pelos países que é de difícil reversão. (IDRIUNAS, 2010). 

O Protocolo de Kyoto vai expirar em 2012. No final de 2007, durante a 13ª Conferência da 

ONU sobre Mudanças Climáticas, em Bali, na Indonésia, os 187 países participantes concor-

daram em iniciar negociações para formular o substituto de Kyoto, que deverá entrar em vigor 

em 2013. O novo tratado deve ser negociado, redigido e aprovado até a realização de uma 

Conferência da ONU, prevista para ocorrer no final de 2009, em Copenhague, na Dinamarca. 

(PROTOCOLO..., 2010). 

A principal crítica ao Protocolo de Kyoto é que as metas instituídas representam pouco na luta 

contra o aquecimento global, causando um impacto pequeno na mudança do panorama atual. 

Baseando-se nessa crítica, boa parte dos especialistas se mantém cautelosa quanto ao novo 

tratado, na esperança de que seja mais rígido e abrangente. Para eles, a falta de adesão dos 

Estados Unidos enfraqueceu muito a utilidade do acordo, já que são eles, justamente, o país 

com maiores emissões de gases poluentes do mundo. Por outro lado, os defensores do Proto-

colo apontam que, além da importância em traçar as linhas gerais para o próximo acordo. 
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Kyoto foi essencial para que diversas nações e empresas tenham transformado em lei as metas 

de redução, tornando concretas as ações ambientais neste âmbito. (PROTOCOLO..., 2010). 

Para o segundo período de compromissos, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáti-

cas (IPCC) recomendou, em seu relatório de 2007, que até 2020 o corte nas emissões do Ane-

xo 1 variasse entre 25% e 40% sobre o patamar de 1990. Somente assim, acredita o IPCC, 

seria possível estabilizar o aumento de temperatura global em 2 ºC, ao longo do século 21. 

Esse é o teto considerado pelos cientistas como administrável, e que evitaria cenários climáti-

cos catastróficos. 

Contudo, novas evidências científicas apontam que o ritmo de aquecimento do planeta está se 

acelerando além das previsões mais pessimistas do relatório de 2007 do IPCC. Isso leva pro-

eminentes cientistas, nações em desenvolvimento e organizações não-governamentais a pro-

por a marca de 40% no corte de gases do Anexo 1 como piso  e não como teto.  Para 2050, a 

ideia anterior de uma redução de 50% sobre o patamar de 1990, já perdeu terreno para a meta 

mais ousada de 80%, como estabeleceu o Reino Unido em sua lei de mudanças climáticas, 

promulgada em novembro de 2008.  

A União Europeia propôs, em Bonn, que os países do Anexo A diminuam em 30% suas emis-

sões, até 2020, em relação a 1990. Mas condiciona a proposta à adesão dos Estados Unidos, 

que não ratificou o Protocolo de Kyoto e, por isso, não participa do esforço global de mitiga-

ção dos gases-estufa. O que é possível deduzir da posição europeia é que o tamanho do corte 

das emissões a ser assumido em Copenhague dependerá diretamente do desenrolar da política 

climática estadunidense. 

No ponto de mitigação, há, ainda, a discussão sobre a participação dos países em desenvolvi-

mento nos esforços de redução das emissões. A questão é uma das que mais controvérsia pro-

voca nas negociações climáticas de Bonn. Alguns países desenvolvidos cobram compromis-

sos claros desse bloco, até com a imposição de metas compulsórias. Uma ideia que ganhou 

força é a de que nações em desenvolvimento deveriam assumir como meta, até 2020, a redu-

ção de 15% a 30% nas suas emissões. O corte seria calculado em relação ao patamar de emis-

sões previsto para 2020, num cenário chamado de tendencial, o que é o mais provável de a-

contecer, se não são implementadas políticas de cortes nas emissões. O Brasil e outros países 

em desenvolvimento não aceitam compromissos obrigatórios, insistindo na tese da responsa-

bilidade histórica do mundo desenvolvido (que responde pela maior parte das emissões acu-

muladas desde o século 18). Ganha força, entretanto, o argumento dos desenvolvidos de que 

Brasil, China e Índia, entre outros países em desenvolvimento, já figuram entre os maiores 
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emissores no cálculo das emissões anuais e devem implementar políticas mais ousadas de 

mitigação de seus gases-estufa, ainda que com carga mais leve do que a imposta ao mundo 

rico, provável de acontecer se não são implementadas políticas de cortes nas emissões. 

(GONÇALVES, 2009). 

Apesar de a UNFCCC se reunir anualmente, há uma década e meia, com o propósito de en-

contrar soluções para as mudanças climáticas, a 15ª Conferência das Partes, que foi realizada 

em dezembro de 2009, em Copenhague (Dinamarca), tinha importância especial, pois, desde a 

13ª Conferência das Partes, realizada em Bali (Indonésia), esperava-se que, finalmente, hou-

vesse um acordo climático global, com metas quantitativas para os países ricos, e compromis-

sos de redução de emissões que pudessem ser mensurados, reportados e verificados para os 

países em desenvolvimento. 

A convenção trabalharia com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. 

Isso significa que os países industrializados, que começaram a emitir mais cedo e lançam uma 

quantidade maior de CO² e outros gases de efeito estufa na atmosfera, em função de seu modelo 

de crescimento econômico, devem arcar com uma parcela maior na conta do corte de carbono. 

Por isso, a expectativa era de que os países ricos assumissem metas de redução de 25% a 40% 

de seus níveis de emissão em relação ao ano de 1990, até 2020. Por sua vez, esperava-se que os 

países em desenvolvimento se comprometessem a reduzir o aumento de suas emissões, desen-

volvendo, sem impactar o clima, diferentemente do que fizeram os países ricos. 

Para mantermos o mínimo controle sobre as consequências do aquecimento global, a concen-

tração global de carbono precisa ser estabilizada até 2017, quando deve começar a cair, che-

gando a ser 80% menor do que em 1990. 

Paralelamente à Conferência, mas no mesmo espaço, foi realizada a 5ª Reunião das Partes do 

Protocolo de Kyoto, que deveria definir quais seriam as metas para os países do chamado A-

nexo I, para o segundo período de compromisso do documento, que vai de 2013 a 2017. Ha-

via expectativa que os Estados Unidos, que se recusaram a ratificar o documento, tivessem 

uma postura diferente, agora sob a gestão de Obama. 

Na 13ª Conferência das Partes, foram estabelecidos cinco blocos de sustentação para a 15ª 

Conferência das Partes, que representam os pontos cruciais que deveriam ser discutidos e a-

cordados entre os países. 

� Visão Compartilhada: antes de qualquer acordo, é necessário que os países defi-

nam que haverá um objetivo global de redução de emissões, deixando claro quais 
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são o aumento de temperatura e, especialmente, a concentração de gases de efeito 

estufa considerados limites. Esses números estão longe de ser um consenso até 

agora. Enquanto os países mais vulneráveis desejam metas rigorosas, os países 

que terão de arcar com a conta do aquecimento global torcem por menos rigidez. 

� Mitigação: a necessidade de cortar emissões de carbono é indiscutível. No entan-

to, os países em desenvolvimento argumentam que as mudanças climáticas que 

presenciamos atualmente se devem à concentração do carbono emitido pelos paí-

ses ricos, desde o início da Revolução Industrial e, portanto, apenas eles deveriam 

assumir metas de redução de emissão. Por outro lado, os países desenvolvidos a-

legam que Brasil, Índia e China (os países do BIC) vêm aumentando suas emis-

sões rapidamente e breve devem superar os primeiros em volume de gases de efei-

to estufa lançados na atmosfera. Por isso, eles exigem que os países em desenvol-

vimento também se comprometam a diminuir emissões. Se o “Mapa do Caminho 

de Bali” fosse mesmo respeitado, na 15ª Conferência das Partes, a discussão deve-

ria ser focada mais nos auxílios financeiro e tecnológico dos industrializados des-

tinados aos países em desenvolvimento, para que façam a mitigação sem com-

prometer sua economia. 

� Adaptação: os países pobres, que ironicamente menos contribuem para o aqueci-

mento global, são os mais vulneráveis às inevitáveis alterações climáticas que já 

estamos presenciando e veremos se tornar cada vez mais frequentes. Eles necessi-

tarão de recursos financeiros e tecnológicos para incrementar sua infraestrutura e 

se proteger das catástrofes que estão por vir. Atualmente, discute-se a criação de 

um fundo internacional de adaptação com essa finalidade. 

� Transferência de Tecnologias: inovações são cada vez mais imprescindíveis para 

que possamos mudar nosso modelo de desenvolvimento para uma economia de 

baixo carbono, baseada, especialmente, em fontes limpas de energia, aumento da 

eficiência energética, substituição de combustíveis fósseis e desmatamento zero. É 

preciso definir de que maneira o conhecimento tecnológico dos países desenvol-

vidos será transferido para os demais. Cogita-se, inclusive, a quebra de patentes 

para facilitar o acesso à tecnologia que pode ajudar a conter o aquecimento global. 

� Apoio Financeiro: será fundamental que os países ricos destinem recursos finan-

ceiros para que os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos realizem 

suas ações de mitigação e adaptação e desenvolvam tecnologias. (NUNES, 2009). 
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Na 15ª Conferência das Partes, o sabor do fracasso já se apresentava nos últimos dias, graças 

à posição irredutível assumida pelo governo dos Estados Unidos, que não foi além do prome-

tido corte de 17%, até 2020, de suas emissões de gases provocadores do efeito estufa, tendo 

como base o ano de 2005. Se levado em conta o ano-base para os cálculos de redução estabe-

lecidos no Protocolo de Kyoto, que é 1990, a redução proposta pelo presidente Barack Obama 

é de apenas 4%.  

A tímida proposta apresentada pelo maior emissor histórico de gases-estufa fez com que ou-

tros países ricos se movessem muito pouco. União Europeia e Japão, por exemplo, não cum-

priram o prometido, que era avançar nas propostas iniciais de redução de emissões (20% e 

25%,respectivamente) que levaram à Copenhague. Do outro lado, os países em desenvolvi-

mento, sobretudo China e Índia, também fincaram pé em algumas posições como, por exem-

plo, não aceitar metas obrigatórias de redução de emissões ou não aceitar a criação de meca-

nismos externos de verificação e monitoramento das metas assumidas. 

O impasse era claro, já se imaginava que dois documentos seriam alinhavados na capital di-

namarquesa. O primeiro seria o rascunho da segunda fase do Protocolo de Kyoto, que traria 

metas mais ambiciosas de redução dos gases-estufa para os países ricos e manteria a não obri-

gatoriedade dos países em desenvolvimento em assumir metas, respeitando o princípio das 

“responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, presente no Protocolo. O segundo docu-

mento foi elaborado com o intuito de trazer os Estados Unidos para dentro de um acordo e, ao 

mesmo tempo, contemplar a exigência dos países ricos de que os países em desenvolvimento 

também assumissem metas. Batizado como Compromisso de Longo Prazo, este documento 

não teria força de lei e faria menção a todas as metas nacionais assumidas por cada país, os 

resultados das negociações na 15ª Conferência das Partes, que sequer conseguiu cumprir o 

objetivo de apresentar dois documentos.  

Sobre a prorrogação do Protocolo de Kyoto, nada foi decidido, com as discussões empurradas 

para ao longo de 2010 e nova tentativa de decisão na 16ª Conferência das Partes, que aconte-

cerá em novembro no México. O documento que seria o “Compromisso de Longo Prazo”, por 

sua vez, foi transformado no “Acordo de Copenhague”, um papel sem força de lei, que so-

mente cita as metas nacionais e a necessidade de se manter o aumento médio máximo da tem-

peratura da Terra em dois graus. No documento final da 15ª Conferência das Partes, reduzido 

a uma carta de boas intenções políticas, sequer a meta de diminuir 80% das emissões globais 

até 2050 foi incluída, aumentando o sabor de fracasso em Copenhague. 
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Ao fim da conferência, o secretário-executivo da Convenção sobre Mudanças Climáticas da 

ONU, Ivo de Bôer, não escondeu seu desapontamento:  

[...] Precisávamos ter feito muito mais. Até a 16ª Conferência das Partes, no México, 
em 2010, além de determinar a continuação do protocolo de Kyoto, precisamos che-
gar a um acordo que abarque os Estados Unidos, determine metas para os países em 
desenvolvimento e tenha uma estrutura financeira sólida e significativa. 

A estrutura financeira mencionada pelo secretário-executivo permanece longe de virar reali-

dade. Foi adiada para 2010 – por exemplo, as definições de quais fontes irão alimentar o Fun-

do de Adaptação criado pela ONU para que “os países ricos transfiram recursos financeiros e 

tecnológicos aos países em desenvolvimento”. Também neste caso, a posição dos Estados 

Unidos foi fundamental para bloquear um acordo, já que o governo norte-americano na acei-

tou a inclusão dos países ditos em crescimento acelerado – casos de Brasil, China, Índia e 

África do Sul – entre os beneficiários do fundo. 

No Acordo de Copenhague, a questão financeira inclui apenas a proposta que menciona a 

destinação de US$ 100 bilhões de dólares por ano, a partir de 2020, para ações de mitigação e 

adaptação aos efeitos do aquecimento global nos países mais pobres. Segundo o acordo, nos 

próximos três anos serão destinados US$ 30 bilhões com esse objetivo, mas o texto não deixa 

claro de onde virá o dinheiro. (THUSWOHL, 2009). 

Na 15ª Conferência das Partes o presidente brasileiro apresentou as metas nacionais de redu-

ção das emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9%, até 2020. 

Os modernos gases utilizados em refrigeradores, que foram desenvolvidos com o objetivo de 

proteger a camada de ozônio, devem se tornar um fator importante para a aceleração do aque-

cimento global, devido ao futuro crescimento explosivo que devem registrar nos países em 

desenvolvimento. 

Os gases conhecidos como hidrofluorcarbono ou HFC, foram desenvolvidos para substituir os 

gases anteriormente utilizados em refrigeradores, porque estes exerciam efeito destrutivo so-

bre a camada de ozônio. A substituição foi uma das principais realizações do Protocolo de 

Montreal para o combate à destruição da camada de ozônio. 

Em um estudo realizado pela Agência de Avaliação Ambiental da Holanda, foram analisadas 

as mais recentes tendências do setor de refrigeração, e depois foi modelada a produção de 

HFC no ano de 2050. Os resultados dos cálculos do estudo sugerem que as emissões mundiais 

de HFC podem atingir o equivalente a entre 5,5 bilhões e 8,0 bilhões de toneladas de dióxido 

de carbono (CO²) ao ano, por volta de 2010 – o equivalente, grosso modo, a cerca de 19% das 
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emissões projetadas de dióxido de carbono naquele ano, caso a expansão nos gases causado-

res do efeito-estufa continue a acontecer sem controle. 

Os novos números alimentarão os esforços dos ambientalistas e de outros grupos que vêm 

pressionando pela implementação de novos e agressivos regulamentos quanto ao uso de HFC. 

Os fabricantes poderiam realizar uma transição que envolveria o uso das formas de HFC com 

o menor impacto climático possível, enquanto preparam a entrada em operação de uma nova 

geração de gases de refrigeração – que ainda estão em desenvolvimento, e cujo efeito sobre o 

clima e a camada de ozônio será nulo. 

Não há tempo a perder para evitar o crescimento do uso dos HFC’s pela indústria. Uma pes-

quisa da universidade de Tóquio concluiu que, desde 1995, a concentração de HFC’s na at-

mosfera tem crescido 90% ao ano. Estima-se que, nada sendo feito, no ano de 2040, o merca-

do anual de gases HFC’s deverá ser de 1,35 milhões de toneladas, com potencial de aqueci-

mento da atmosfera equivalente a 15% das atuais emissões de carbono. Para se ter uma ideia 

do que isto significa, 200 mil toneladas de gases HFC’s na atmosfera tem impacto no clima 

equivalente ao total das emissões de carbono da França. 

Também, a produção de HFC’s contribui para o aquecimento global. Uma tonelada de HFC-

134a tem impacto térmico na atmosfera equivalente a 38,8 toneladas de CO². 

A produção dos HFC’s tem outros impactos ambientais. Lançam contaminantes como vinil-

cloridro e etilenodiclorídrico (ambos carcinogênicos), além de outros organoclorados, HFC’s  

e HCFC’s. Os resíduos sólidos e líquidos incluem materiais pesados clorados, traços de dio-

xinas e cromo. 

A decomposição na atmosfera dos HFC’s produz o ácido trifluoracético (TFA), substância 

altamente tóxica. O TFA não é metabolizado pela maioria das plantas e animais. Dias depois 

de formado, mistura-se à umidade nas nuvens, alcançando a superfície terrestre através das 

chuvas. É substância persistente da qual ainda não se conhece o impacto cumulativo nos seres 

vivos. 

Claramente, é preciso que o princípio da precaução prevaleça. O HFC-134a deve ser encarado 

como gás de transição, tendo sua utilização banida de cada setor, assim que tecnologias alter-

nativas se tornem disponíveis. Reduzir os impactos do uso dos HFC’s é, talvez, a mais fácil 

das tarefas propostas pelo problema do aquecimento global, já que alternativas seguras e am-

bientalmente sustentáveis existem para praticamente todos os usos destes gases. 

(GELADEIRAS..., 2010).   
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Há mais de 40 anos atrás, os hidrocarbonetos foram testados pela primeira vez em sistemas de 

refrigeração de pequeno porte em um equipamento convencional, sem apresentar nenhum 

problema, demonstrando um excelente desempenho termodinâmico (LORENTZEN, 1995). 

Desde então, a utilização de misturas de propano (R-290), isobutano (R-600a) e outros hidro-

carbonetos tem sido aperfeiçoada, a ponto de ser destinada a instalações de refrigeração de 

grande porte. 

O Greenpeace, organização global e independente que atua para defender o ambiente e pro-

mover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e comportamentos, fez campanha para 

combater a desinformação da indústria química, e informar os países em desenvolvimento 

sobre a disponibilidade e os méritos de hidrocarbonetos com base Greenfreeze tecnologia. Ao 

mesmo tempo, o Greenpeace defende que o Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal, que 

foi criado para ajudar países em desenvolvimento na eliminação progressiva dos CFCs, não 

deve ser desperdiçado em “transição” HCFC e HFC tecnologia. Ao invés disso, ele só deve 

ser usado para promover as tecnologias que são seguras para o ozônio, não contribuem signi-

ficativamente para o efeito estufa e sejam ambientalmente benignas. 

Juntamente com um número crescente de engenheiros e cientistas, o Greenpeace afirma que o 

futuro dos sistemas de refrigeração ambientalmente segura encontra-se em substâncias natu-

rais, como os hidrocarbonetos, CO², amônia, água, ar. Entre essas substâncias naturais, as tec-

nologias de hidrocarbonetos são as mais facilmente disponíveis no momento para fins de re-

frigeração doméstica.  

Desta maneira, para a refrigeração doméstica, o Greenpeace desenvolveu, em parceria com o 

Instituto de Higiene de Dortmond, na Alemanha, a tecnologia Greenfreeze. São refrigeradores 

seguros para a camada de ozônio e para o clima do Planeta – usam gases naturais derivados de 

petróleo na construção do isolamento térmico e no círcuito de refrigeração. Essa tecnologia é 

dominante no norte da Europa, tendo tomado praticamente 100% do mercado alemão, exis-

tindo em operação mais de 25 milhões destes refrigeradores de marcas variadas. 
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A tecnologia Greenfreeze usa uma mistura de propano (R-290) e isobutano (R-600a), ou com 

um gás isobutano puro para refrigerante. As cargas em massa são cerca de dois terços meno-

res do que é necessário com R-134a e R-12, devido às características técnicas e termodinâmi-

cas dos hidrocarbonetos. Alguns refrigeradores Greenfreeze que utilizam o isobutano, conso-

mem até 38% menos energia do que refrigeradores com R-134a. A Bosch-Siemens anunciou 

uma poupança energética de 50% com Greenfreeze, em seu relatório anual de 1993. 

(GREENFREEZE, 1996). 

Refrigeradores Greenfreeze estão disponíveis em muitos tamanhos e configurações, inclusive 

com compartimentos frostfree. Na Europa, os principais fabricantes que comercializam o 

Greenfreeze são: Bosch/Siemens, Eletrolux, Liebherr, Mile, Quelle, Vestfrost, Whiripool, 

Bauknecht, Foron e AEG. A tecnologia também se espalhou por outras regiões, como a Aus-

trália e a China. A Kelon, fabricante chinesa, produziu mais de 700 mil unidades, em 97, e 

quer converter mais linhas de produção para hidrocarbonetos. (GELADEIRAS..., 2010). 

O propano possui excelentes propriedades termodinâmicas, muito semelhantes à amônia e R-

22. O retrofit com R-290 ou R-600a não apresenta performance satisfatória em refrigeradores 

com R-11 ou R-12. Estudos mostram que a melhor alternativa é o uso destas misturas 

(BODIO; CHOROWSKI; WALCZEC, 1993). A mistura de 50% de propano e 50% de butano 

tem uma pressão de vapor saturado equivalente a do R-12. Em alguns casos, houve uma me-

lhoria substancial no desempenho após variar o comprimento do tubo capilar, a quantidade de 

carga e mistura dos hidrocarbonetos. 

Richardson e Butterworth (1995) concluíram que a mistura propano/isobutano pode ser usada 

como drop-in substituto para o R-12 em sistemas de refrigeração a compressão de vapor, e 

pode conseguir altos valores de COP. Com a mistura de 56% de propano e 44% de butano em 

massa, obtiveram um COP maior do que do R-12 durante toda faixa de temperaturas do eva-

porador investigadas. Após várias centenas de horas de operação, nenhum problema foi en-

contrado com o compressor e nenhuma degradação do óleo de lubrificação foi detectada. 

Resultados experimentais no desempenho de hidrocarbonetos em refrigeração, como o propa-

no (R-290) e gás liquefeito do petróleo (GLP) foram avaliados por Purkayastha e Bansal 

(1998) como substituto ao R-22 em aplicações de sistemas de refrigeração e bombas de calor, 

mostrando que o desempenho dos hidrocarbonetos foi de 18% superior ao R-22 para o R-290 

e de 12% superior ao R-22 para o GLP, com temperatura de condensação menor que 35°C e 

com temperatura de evaporação de 3°C. A composição do GLP empregada pelos autores foi 
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de propano (98,95%), etano (1,007%), isobutano (0,0397%), além de outras substâncias em 

menores concentrações.  

Alsaad e Hammad (1998) analisaram o desempenho do GLP com a composição de 24,41% de 

propano, 56,40% de butano e 17,20% de isobutano em massa em um refrigerador doméstico, 

em substituição ao R-12. O refrigerador funcionou eficientemente quando o GLP foi usado 

como refrigerante em substituição ao R-12. A temperatura do evaporador alcançou -15°C com 

valor do COP de 3,4, em uma temperatura do condensador de 27°C e temperatura ambiente 

de 20°C. O refrigerador funcionou satisfatoriamente com GLP por mais de dois anos, sem 

fazer nenhuma modificação no refrigerador e nenhum problema de operação foi encontrado 

com o compressor do refrigerador onde nenhuma degradação do óleo de lubrificação foi de-

tectada.  

Alsaad e Hammad (1999) avaliaram o desempenho de um refrigerador doméstico com quatro 

misturas com diferentes composições de propano, butano e isobutano, como possível alterna-

tiva para substituição ao R-12. A mistura de hidrocarbonetos com 50% de propano, 38,3% de 

butano e 11,7% de isobutano em massa foi o refrigerante alternativo mais apropriado com o 

melhor desempenho entre as restantes misturas. Quando essa mistura de hidrocarbonetos foi 

utilizada, a temperatura do evaporador atingiu -16°C, com o COP de 3,7 na temperatura do 

condensador de 27°C em comparação ao COP = 3,6, para o R-12 nas mesmas temperaturas. 

Nenhuma modificação ou ajuste foram feitos nos refrigeradores projetados para R-12 e ne-

nhum problema foi encontrado com o compressor. Além de que nenhuma degradação do óleo 

de lubrificação foi detectada depois que o refrigerador funcionou por aproximadamente 4000 

horas usando o mesmo óleo. 

Jung et al. (2000) utilizaram a mistura propano/isobutano em substituição ao R-12 em dois re-

frigeradores comerciais de 299 e 405 litros. Os resultados experimentais indicaram que a mistu-

ra propano/isobutano com 60% em massa de propano tem uma eficiência energética mais ele-

vada de 2,3 e 4%, respectivamente, e uma velocidade de resfriamento mais rápida que o R-12. 

A quantidade de carga para a mistura diminuiu por 42 e 56% dependendo do refrigerador. 

As possibilidades de se utilizar hidrocarbonetos como fluido refrigerante em equipamentos de 

refrigeração são discutidas por Granryd (2001). Diferentes hidrocarbonetos são listados e as 

características em termos de ciclos termodinâmicos e transferência de calor são apresentadas. 

O autor observa que a mistura propano/butano na proporção 50/50, porcentagem em massa, se 

destaca por estar em um patamar de desempenho entre o R-12, R-22 e o R-134a, podendo, 

desta maneira, ser um excelente substituto em diversas aplicações. 
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Segundo a Danfoss (2001), a capacidade volumétrica do R-600a é aproximadamente 50% do 

R-12 e 55% do R-134a, a uma temperatura de condensação de 55% C e, como consequência, 

o volume deslocado do compressor deve ser o dobro para o R-12. A carga para o R-600a é de 

aproximadamente de 45% da carga do R-134a e 40% da carga do R-12 em massa, e o sistema 

com R-600a mostra uma alta sensibilidade para variação de carga, pois cargas inadequadas 

geram altos consumos de energia. 

Resultados experimentais do desempenho do GLP como possível substituto ao R-12 em sis-

temas de refrigeração doméstica foram apresentados por Akash e Said (2003), mostrando que 

os valores de COP’s (coeficiente de performance) do GLP foram superiores aos do R-12, com 

a composição do GLP, em massa, de 30% de propano, 55% de butano e 15% de isobutano 

para cargas de 50, 80 e 100 gramas. Nenhum problema de funcionamento foi encontrado com 

o compressor do refrigerador e nenhuma degradação do óleo de lubrificação foi detectada. 

Conforme relatado por Teixeira e Pimenta (2004) em estudos da UNEP (1999), várias pesqui-

sas conduziram medições das mudanças no consumo de energia em um refrigerador não mo-

dificado adotando misturas de R-290/R-600a como alternativa para o R-12. Tem-se relatado 

resultados em que se alcança uma diminuição superior a 20% em consumo energético. 

Ainda segundo os autores (TEIXEIRA; PIMENTA, 2004) numa simulação computacional, o 

R-600a apresentou um maior trabalho de compressão do que aquele requerido pelo R-134a. 

Entretanto, foi compensado pelo maior efeito de refrigeração, acarretando um coeficiente de 

performance ligeiramente superior ao do R-134a, concluindo que a baixa vazão mássica, sua 

compatibilidade com os elementos que constituem os refrigeradores existentes, além do baixo 

custo, são alguns dos fatores que tornam o uso de hidrocarbonetos como refrigerantes uma 

alternativa atraente para a indústria nacional de refrigeração e ar condicionado. 

Wongwises e Chimres (2005) investigaram misturas de hidrocarbonetos composto de R-290 e 

de R-600 com diferentes razões em massa em um refrigerador doméstico de 240 litros, em 

substituição ao R-134a. Eles relataram que essa mistura R-290/R-600 (na razão de 60/40 por-

centagem em massa) é a alternativa mais apropriada para substituir o R-134a, devido às suas 

excelentes propriedades termodinâmicas e ambientais. O refrigerador trabalhando com esta 

mistura de hidrocarbonetos requer menor consumo de energia por dia, comparado com o R-

134a, devido a seu elevado calor latente. 

Fatouh e Kafafy (2006a) avaliaram experimentalmente um GLP com 60% de propano, 20% 

de butano e 20% de isobutano em massa, como substituto para o R-134a em um refrigerador 
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doméstico. O experimento foi realizado usando diferentes comprimentos do tubo capilar e 

várias cargas de R-134a e de GLP. Os resultados do experimento mostraram que o R-134a 

com um comprimento do tubo capilar de 4 m e carga de 100 g ou GLP com comprimento de 

tubo capilar de 4,0 a 6,0 m e carga de 50 g ou mais satisfazem a temperatura de ar exigida do 

congelador de -12°C. O mais baixo consumo de energia elétrica foi conseguida usando o GLP 

com combinação de comprimento do tubo capilar de 5,0 m e de carga de 60 g. A comparação 

de resultados experimentais do R-134a (comprimento do tubo capilar de 4,0 m e carga de 100 

g) e a melhor combinação do GLP (comprimento do tubo capilar de 5,0 m e carga de 60 g), 

revelou que o COP do refrigerador, operando com GLP, é melhorado em 7,6% comparado ao 

COP operando com o R-134a. O consumo de energia e a razão do tempo ligado usando o 

GLP são mais baixos do que aqueles do R-134a, por 10,8% e por 14,3% respectivamente. Os 

autores concluíram que o GLP é um refrigerante atrativo substituto para o R-134a em refrige-

radores domésticos. 

Através de simulação, Fatouh e Kafafy (2006b) analisaram a possibilidade de usar hidrocar-

bonetos e suas misturas como fluido de trabalho para substituir o R-134a em refrigeradores 

domésticos. As características de desempenho dos refrigeradores domésticos foram avaliadas 

em uma ampla faixa de temperaturas de evaporação (-35 a 10°C) e de temperaturas de con-

densação de 40 a 60°C para diversos fluidos de trabalhos, tais como R-134a, propano, butano 

comercial e misturas de propano/butano e isobutano, com as várias frações em massa do pro-

pano. Os autores concluíram que os refrigerantes hidrocarbonetos puros não são apropriados 

como drop-in substituto para o R-134a, devido a sua má combinação na capacidade volumé-

trica de resfriamento e pressão de operação. Entretanto, os resultados confirmaram que a mis-

tura do propano/butano/isobutano com 60% em massa de propano é a melhor alternativa de 

substituição do R-134a em refrigeradores domésticos, pois tem aproximadamente os mesmos 

valores da pressão de saturação, da temperatura da descarga do compressor, da carga térmica 

do condensador, do trabalho do compressor, da capacidade de refrigeração e da capacidade 

volumétrica de refrigeração. A vazão mássica da mistura de hidrocarbonetos R290/R600/ 

R600a (60/20/20 porcentagem em massa) é 50% mais baixa, a razão de pressão desta mistura 

é menor por cerca de 11,1% e o COP é mais elevado, em aproximadamente 2,3% daquele do 

R-134a. 

Resultado da UNEP (UNITED NATIONS..., 2006) apresenta curvas da conversão do R-12 

para o R-134a ou hidrocarbonetos, que são considerados as duas opções para serem utilizados 

em longo prazo para substituição do R-12. A mistura R290/R600a e o R600a são tratados 
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como uma opção combinada. Em longo prazo, é esperado migrar para o R600a, face ser uma 

substância pura com consequente facilidade de controle e aplicação. Esta simplificação foi 

adiada devido aos investimentos de capital exigidos para aumentar a capacidade volumétrica 

dos compressores utilizados. 

Segundo Ricardo (2007), a mistura ternária de hidrocarbonetos com um melhor comporta-

mento teórico termodinâmico é composto de 65% de propano, 25% de isobutano e 10% de n-

butano. A capacidade volumétrica de refrigeração representa 95,6% do valor do R-12 e o tra-

balho de compressão volumétrica da mistura é 4,6% menor do que do R-12, e o COP é mais 

baixo em 3,2% em relação ao R-12. 

Sattar et al. (2007) realizaram uma investigação experimental no desempenho de um refrige-

rador doméstico usando o butano puro e mistura de propano, butano e isobutano como refrige-

rantes. A experiência foi realizada num refrigerador doméstico comprado no mercado local e 

projetado para trabalhar com R-134a. Os componentes do refrigerador não foram mudados ou 

modificados. Na investigação, concluíram que o COP do butano e suas misturas são compa-

ráveis com o COP do R-134a, o consumo de energia do compressor, quando o butano e suas 

misturas foram usados, é quase similar ao consumo de energia do refrigerador quando o R-

134a foi utilizado. A carga de refrigerante com butano e suas misturas foram reduzidas em 

50% da carga em massa com o R-134a. Os autores concluíram pela possibilidade de usar o 

butano puro e suas misturas no sistema refrigerador existente sem modificações dos compo-

nentes. 

Mohanraj, Jayaraj e Muraleedharam (2007) avaliaram experimentalmente, num refrigerador 

doméstico de 165 litros, originalmente com R-134a e carga de 110 g, mistura de R290/R600a 

na proporção de 45/55 porcentagem em massa com cargas de 50, 70 e de 90 g como drop-in 

substituto do R-134ª, e concluíram que a mistura de hidrocarbonetos com 50, 70 e 90 g apre-

sentaram um COP mais elevado de 8,82%, 11,42% e de 12,67%, respectivamente, para a 

temperatura do evaporador de -15°C e temperatura de condensação de 45°C. As temperaturas 

de descarga do compressor com a mistura de hidrocarbonetos são mais baixas do que as do R-

134a de 13,76%, 6,42% e 3,66% para 50 , 70 e 90 g, respectivamente, o consumo de energia 

da mistura de hidrocarbonetos com 50 e 70 g é menor em 10,2% e 5,1%, respectivamente. 

Com 90 g, tem o consumo de energia maior em 1,01%, comparado com o do R-134a, e a per-

centagem de redução no tempo Pull down é de 18,36%, 21,76% e 28,57% para 50, 70 e 90 g 

de carga, comparados, respectivamente, ao R-134a. Baseados nas conclusões acima, os auto-
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res concluíram que a mistura de hidrocarbonetos com 70 g é uma alternativa atrativa para re-

frigeradores domésticos de 165 litros com R-134a. 

Conforme a Tecumseh (2007), para uma mesma cilindrada (cm³/ rev), a capacidade frigorífica 

do R-600a é de 49% menor, quando comparada com a do R-12; e 43% menor, quando compa-

rada com a do R-134ª. Portanto, os compressores para R-600a  são significativamente diferen-

te dos compressores para R-134a e R-12. 

Mani e Selladurai (2008) testaram experimentalmente o desempenho em um sistema de refrige-

ração a compressão de vapor da mistura de R-290/R-600a na proporção de 68/32 porcentagem 

em massa como drop-in substituto do R-12 e R-134a. A capacidade de refrigeração dessa mistu-

ra era mais elevada na faixa de 28,6 a 87,2% em baixas temperaturas de evaporação, e 30,7 a 

41,3% em elevadas temperaturas de evaporação do que o R-134a. O consumo de energia dessa 

mistura era mais elevado na faixa de 8,9 a 20% do que o R-134a. A temperatura e pressão de 

descarga do compressor da mistura eram quase iguais aqueles do R-12 e do R-134a.  

Lee, Yeon e Kim (2008) avaliaram o desempenho de um refrigerador de pequena capacidade 

de refrigeração, usando a mistura R-290 e R-600a, na proporção de 55%/45% em massa, co-

mo uma alternativa ao R-134a. O volume do deslocamento do compressor com R290/R600a 

(55/45 porcentagem em massa) foi modificado em relação ao R134a, para acertar as mesmas 

capacidades de refrigeração. Os sistemas com R290/R600a (55%/45%) foram testados e oti-

mizados, variando o comprimento do tubo capilar e carga do refrigerante sob condições expe-

rimentais para o teste Pull-down e de consumo de energia. A carga do refrigerante do sistema 

otimizado com o R290/R600a (55%/45%) era, aproximadamente, 50% daquela do sistema 

otimizado com R-134a.  

O comprimento do tubo capilar no sistema otimizado com R290/R600a (55/45) foi 500 mm 

mais comprido que aquele do sistema otimizado com R-134a. O consumo de energia do sis-

tema otimizado com R-134a foi 12,3% superior ao do sistema otimizado com R290/R600a 

(55/45). A velocidade de refrigeração do sistema otimizado com R290/R600a (55/45) na tem-

peratura ajustada de encerramento de -15°C foi melhorada por 28,8% sobre aquele do sistema 

otimizado com R-134a. 

Palm (2008) investigou as propriedades dos hidrocarbonetos propano, propeno e isobutano e 

comparou-se ao R-22 e R-134a. Mostra-se que as propriedades dos hidrocarbonetos os faz 

apropriados como refrigerantes, e que as eficiências dos sistemas mostram uma expectativa de 

serem iguais ou mais elevados que aqueles de sistemas com R-22 e R-134a. Os riscos causa-
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dos pela inflamabilidade dos hidrocarbonetos podem ser reduzidos, projetando os sistemas 

para a carga mínima do refrigerante, projeto hermético com número mínimo de conexões, uso 

de componentes elétricos a prova de fogo, ventilação de espaços confinados, e detecção de 

escape na operação. 

Um aspecto relevante no uso do R-600a é sua reduzida massa especifica em relação ao R-12 e 

ao R-134a. Tal característica faz com que a capacidade volumétrica com o R-600a seja, gros-

so modo, 50% menor em relação ao R-12 e ao R-134a. Por essa razão, o deslocamento volu-

métrico de compressores deve ser cerca de duas vezes maior. (PIMENTA, 2008). 

Segundo a Embraco (2008), o R-600a necessita um incremento em torno de 90% no desloca-

mento volumétrico (cm³/ rev) em relação ao R-12 para uma mesma capacidade frigorífica. 

Mohanraj et al. (2009) concluíram que o propano puro não pode ser usado como drop-in subs-

tituto para o R-134a, face sua elevada pressão de operação, enquanto o isobutano puro requer 

modificações no compressor. Desta maneira, realizaram uma análise experimental com uma 

mistura de R290 e R600a na proporção em massa de 45,2% e 54,8%, respectivamente, que é 

uma mistura representativa do GLP utilizado no mercado da Índia. Nessa análise, foi necessá-

rio aumentar em 25% o comprimento do tubo capilar para obter máximo COP. A temperatura 

da descarga do compressor com a mistura R290/R600a (45,2/54,8) foi aproximadamente 8,5 a 

13,4 K menor do que do R-134a. O COP do refrigerador, operando com a mistura, foi melho-

rado em até 3,6%, e a variação de temperatura encontrada no evaporador foi de 3 K. Assim, 

os autores concluíram que a mistura de 45,2% do R290 e 54,8% em massa do R600a pode ser 

usada como uma alternativa ao phase-out do R-134a em refrigeradores doméstico.   

Silva e Silva (2009) avaliaram experimentalmente os refrigerantes hidrocarbonetos R290 e R-

600a e uma mistura de ambos, em substituição aos fluidos originais dos sistemas testados, o 

R-134a e o R-12. Os resultados indicaram que a mistura propano e isobutano mostra-se como 

a melhor opção como fluido alternativo em sistemas de refrigeração de pequeno porte utiliza-

dores do R-12 ou R-134a. Na comparação individual, o R-600a mostrou-se como a melhor 

alternativa para sistemas de refrigeração de pequeno porte, ao invés do R-290. 

Mohanraj, Muraleedharam e Jayaraj (2010) exploraram os estudos relatados com as misturas 

de hidrocarbonetos em refrigeradores domésticos e concluíram que misturas de hidrocarbone-

tos, tais como R290/R600a, R290/R600 e R290/R600a/R600, são identificadas como alterna-

tivas para o phase out dos refrigerantes R-12 e R-134a em unidades de refrigeração de peque-

nas capacidades. 
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4 MATERIAIS E METODOLOGIA 
 

 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Refrigeração do Depar-

tamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, utilizando como aparato experimental um bebedouro 

doméstico (Figura 32), com o ciclo de refrigeração baseado na com-

pressão a vapor. As especificações técnicas do bebedouro são indicadas 

na Tabela 9 e as especificações do compressor na Tabela 10. 

 

Tabela 9 - Especificações técnicas do bebedouro utilizado no experimento 
 

Fabricante Master frio 

Modelo ICY 

Alimentação 220 volts/60 Hz 

Corrente 0,70 A 

Gás original R-134a (36 g) 

Compressor Embraco (EM20HHR) 

 

Tabela 10 - Especificações técnicas do compressor utilizado no bebedouro   
 

Compressor Embraco (EM20HHR) 

Refrigerante R-134a 

Tensão 220 V 50-60 Hz 

Aplicação LBP 

Capacidade 50 kcal/h 

Eficiência 0,764 kcal/wh 

Deslocamento 2,27 cm³ 

HP 1/12 

Tipo de óleo ESTER ISO22 

Tipo de motor RSIR-CSIR 

Torque de Partida LST 

Tipo de Teste ASHRAE 32 

Faixa temperatura de evaporação -35°C até +15°C 

 
Fonte: Embraco. (www.embraco.com.br). 

Figura 32 - Bebedouro 
utilizado no experimento 
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4.1 BANCADA EXPERIMENTAL 
 

Para compor a bancada experimental, foram inseridos no circuito frigorífico do bebedouro 

manômetros para monitoramento das pressões de condensação e evaporação, e sensores de 

temperaturas (do tipo termopar), para mapeamento do comportamento termodinâmico. Tam-

bém foi instalado um controlador digital de temperatura (CDT) para o ajuste do set-point da 

câmara fria, um alicate wattímetro digital para medição da potência do compressor e um agi-

tador mecânico para homogeneização da temperatura da água.   

Na Figura 33a temos uma vista geral da bancada experimental, composta do bebedouro, do 

CDT da unidade de refrigeração, das tomadas de pressão dos manômetros e do sistema de 

aquisição de dados. Na Figura 33b tem-se um diagrama esquemático do circuito de refrigera-

ção com os respectivos pontos de medição de temperatura e pressão. 

 

 

Figura 33 - (a) Vista geral da bancada experimental. (b) Representação esquemática do circuito de refrigeração 
com pontos de medição de pressão e temperatura. 

 

Ao longo do ciclo de refrigeração, foram instalados 8 termopares, do tipo K, em pontos estra-

tégicos, conforme mostrado na Figura 33b. A instalação desses termopares foi feita mediante 

preparo da superfície das tubulações com limpeza e lixamento, seguida de solda com estanho 

para melhor fixação dos termopares. Os sensores dos termopares foram ainda isolados, com 

intuito de evitar entradas interferentes na medição. Dois termopares foram instalados, um mo-

nitorava a temperatura da câmara calorimétrica (sala climatizada) nas vizinhanças do equipa-

mento de teste; o outro monitorava a temperatura da água. O sensor termopar do CDT foi uti-

lizado unicamente para o controle on-off do compressor. Os 10 termopares e o alicate wattí-

metro foram conectados a uma placa de aquisição de dados ligada a um computador, sendo o 
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mapeamento das temperaturas e potência realizado mediante utilização do software Measu-

rement & Automation Explorer, com uma taxa de aquisição de um ponto por segundo, duran-

te o tempo de cada ensaio, sendo possível, então, obterem-se gráficos de distribuição de tem-

peraturas e potência do compressor. 

 

4.2 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO EXPERIMENTO 
 

4.2.1 Bomba de vácuo 
 

A Figura 34 mostra a bomba de alto vácuo 

da marca Eos Valve, modelo VE 245 D, 

utilizada nos procedimentos para produ-

ção de vácuo no bebedouro no processo 

de troca de refrigerantes. As especifica-

ções desta bomba de vácuo são apresenta-

das na Tabela 11. 

Figura 34– Bomba de vácuo utilizada no experimento 
 

Tabela 11 - Especificações técnicas da bomba de vácuo 
 

Alimentação 110 ou 220 V/ 50-60 Hz 

Potência 1/2 HP 

Capacidade de óleo 330 ml 

Deslocamento livre do ar 4,5 CFM a 50 Hz/5,0 CFM a 60 Hz 

Vácuo final 3x10-¹ Pa 

 
 
 

4.2.2 Manômetros 
 

As pressões de sucção e descarga do compressor foram medidas com manômetros analógicos 

do conjunto manifold, nos quais são mostrados nas Figuras 35 a 37. As especificações técni-

cas dos manômetros analógicos são apresentadas na Tabela 12. 
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Figura 35 – Manômetros analógicos 

Figura 36– Conjunto manifold e as indicações dos componentes 
 
 

 
Figura 37 – Conjunto manifold com as indicações dos componentes e detalhes internos. 

 

Tabela 12 - Especificações técnicas dos manômetros analógicos utilizado. 
 

Faixa Manômetro de alta 0 a 34 bar 

Faixa Manômetro de baixa -1 a 17 bar 

Marca LOKRING 

Modelo BMZ-8 

 

4.2.3 Termopares 
 

Para a coleta das temperaturas foram instalados 10 termopares, sendo 8 no ciclo de refrigeração, 

conforme Figura 33b, um termopar para monitorar a temperatura da sala climatizada e um ter-

mopar para coletar a temperatura da água na cuba. Esses 10 termopares foram conectados a uma 

placa de aquisição de dados e suas especificações técnicas são apresentadas na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Especificações técnicas dos termopares 
 

Fabricante MINIPA 

Modelo MTK01 

Tipo K (junção cromo-alumínio) 

Faixa de medida -40°C a 204°C 

Precisão ± 0,75% leitura, ou ± 2,2°C 

Tipo de conector miniatura compensado 

 

4.2.4 Controlador digital de temperatura (CDT) 
 

Para o controle on-off do compressor, foi utilizado o CDT com o termopar submerso na cuba 

de água, o qual pode ser visto na Figura 38. 

 

 
Figura 38 – CDT utilizado no experimento 

 

Tabela 14 - Especificações técnicas do CDT (CONTINUA) 
 

Fabricante MINIPA 

Modelo TIC- 17 RGTi 

Alimentação 115 ou 230 Vac (50/60 Hz) 

 12 ou 24 Vac/dc 

 
 
Tabela 14 - Especificações técnicas do CDT (CONCLUSÃO) 
 

Corrente máxima 16 A a 250 Vac, 1 HP 

Temperatura de controle -50°C a 105°C 
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Temperatura de operação 0 a 50°C 

Resolução 0,1°C(entre-10 e 100°C) e 1°C no restante da faixa 

Umidade de operação 10 a 90% UR (sem condensação) 

 

4.2.5 Placa de aquisição de dados 
 

Para coleta de dados de temperaturas, foi utilizado um módulo coletor de dados da National 

Instruments NI-9211 e chassi modelo DAQ-9172 (Fig. 39), com interface com um computa-

dor. Os dados coletados e visualizados no PC, através do software NI-DAQmx driver, foram 

armazenados e posteriormente lançados em gráficos. 

Figura 39– Placa de aquisição de dados utilizada no experimento 
 

4.2.6 Alicate wattímetro digital 
 

Para a coleta da potência elétrica do motor do compressor foi utilizado um alicate wattímetro 

digital portátil (Fig. 40), que foi conectado ao PC pela conexão USB, através do software Da-

ta Logging System v.2.00.2. A Tabela 15 apresenta as características do wattímetro. 
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Figura 40– Alicate wattímetro digital utilizado no experimento 

 
Tabela 15 - Características do alicate wattímetro digital 
 

Fabricante MINIPA 

Modelo ET – 4090 

Alimentação (bateria padrão tamanho AAA 1,5 V) 

Temperatura de operação 0°C a 40°C 

Interface RS-232 

Resolução 0,1 W 

Taxa de atualização 1 por segundo 

 

4.2.7 Refrigerantes utilizados 
 

Para a instalação das tomadas de pressão de alta e baixa no refrigerador de teste foi necessário 

descarregar o sistema, portanto, para recarregar o sistema com R-134a, foi utilizado cartucho 

de 750 g SUVA 134a da DuPont, que é mostrado na Figura 41.  

Para a carga da mistura de hidrocarbonetos foi utilizado cartuchos de 230 g da Tekgás, usados 

em atividades de lazer, com a composição de 70% de isobutano (R-600a) e 30% de propano 

(R-290) em massa, doravante denominado GLPcamping. Na Figura 42 pode ser visto o referido 

cartucho. 

Para a carga do R-600a (isobutano) foi utilizado cilindro de 420 g da Nevada Refrigerants, o 

qual pode ser visto na Figura 43. 
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Figura 41 – Cartucho do R-134a utilizado no experimento 

 

 
Figura 42– Cartucho da mistura de hidrocarbonetos utilizada no experimento 

 

 
Figura 43– Cilindro do R-600a utilizado no experimento. 
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4.2.8 Agitador mecânico 
 

Para homogeneização da temperatura da água na cuba foi utilizado um pequeno agitador de 

uso doméstico com alimentação de bateria AA de 1,5 V, o qual pode ser visto na Figura 44. 

 
Figura 44– Agitador mecânico utilizado no experimento. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NO BEBEDOURO 
 

4.3.1 Procedimentos realizados na produção de vácuo 
 

A seguir estão os procedimentos executados durante a realização de cada evacuação. 

1) Instalada a bomba de vácuo em um nível igual ou inferior ao do compressor. 

2) Com o compressor parado, acoplou a bomba de vácuo no manifold de pressão e foram 

abertas as válvulas dos lados de alta e baixa pressão. 

3) Acionou-se a bomba de vácuo e, após o valor do vácuo no vacuômetro ficar inferior a 

500 microns de Hg, esperou-se por 5 minutos e os registros de baixa e alta do conjunto 

manifold foram fechados. Depois, desligou-se a bomba de vácuo. 

4) O sistema passou a receber a carga de fluido refrigerante, conforme descrito a seguir. 
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4.3.2 Procedimento para carregamento de refrigerante no sistema  
 

A seguir estão os procedimentos realizados para o carregamento de refrigerante no sistema. 

1) Depois de concluída a evacuação do sistema, conectou-se o cilindro do refrigerante na 

mangueira de carga e abriram-se as válvulas de alta e baixa pressão. Quando atingiu a 

pressão recomendada do refrigerante (R-134a : P=40 a 45 psig), fechou-se as válvulas 

de alta e baixa pressão. 

2) Deu-se partida no compressor e abriu-se a válvula de baixa pressão, até completar a 

carga do refrigerante (no caso do R-134a , pressão de baixa de 10 a 15 psig e pressão 

de alta de 150 a 160 psig). 

3) Completada a carga do refrigerante, fechada a válvula de baixa pressão e desconectada 

a mangueira. 

Para determinação da correta carga do refrigerante utilizou-se os seguintes critérios: 

A.  Quando o evaporador apresentou formação de gelo em toda sua superfície. 

B.  Quando a diferença de temperatura entre a entrada e saída do evaporador for mínima. 

Caso contrário, foi acrescentado mais gás refrigerante. 

C. Caso ocorresse formação de gelo na linha de retorno retirava-se gás refrigerante. 

No caso do carregamento da mistura de isobutano e propano (GLPcamping), por serem misturas 

zeotrópicas, foi assegurado seu carregamento unicamente na fase líquida, isto é, válvula de 

alta pressão aberta, e válvula de baixa pressão fechada, com compressor desligado. 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO 
 

O experimento foi realizado em três etapas. Na primeira etapa o sistema de refrigeração (be-

bedouro) foi avaliado com o R-134a (gás original) para efeito de comparação com os refrige-

rantes alternativos (GLPcamping e isobutano).  

Na segunda etapa o bebedouro foi avaliado com a mistura 70/30 de isobutano e propano em 

massa, e seus resultados foram comparados aos resultados da primeira etapa. 

Na terceira etapa o bebedouro foi avaliado com o R-600a (isobutano) e seus resultados foram 

igualmente comparados aos resultados da primeira etapa. 
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Como o propósito da investigação foi a análise comparativa da performance do equipamento 

de teste com o refrigerante original (R-134a) com os dois refrigerantes alternativos, o drop in 

realizado na segunda e terceira etapa consistiu simplesmente na substituição do refrigerante 

original (R-134a) pelos refrigerantes alternativos, sem qualquer alteração das características 

físicas dos componentes principais (compressor, condensador, tubo capilar e evaporador) e do 

óleo de lubrificação do compressor. 

Em todas as etapas do experimento foi adotado um volume constante de água no reservatório 

da unidade de refrigeração de 1,5 litros, com o set-point do CDT ajustado para entrada e saída 

do compressor para 26°C e 8°C respectivamente, sendo a temperatura do ambiente climatiza-

da controlada em 26 ± 1°C. A NBR 13972 para bebedouros em refrigeração mecânica incor-

porada – requisitos de qualidade, desempenho e instalação - considera para avaliação de be-

bedouro com garrafão a água entrando com 32°C e saindo com 10°C, entretanto no experi-

mento adotou-se a temperatura inicial da água de 26°C e final de 8°C. 

Com os registros obtidos no sistema de aquisição de dados foram lançados em gráficos a dis-

tribuição de temperaturas dos dez termopares instalados no circuito frigorífico conforme Figu-

ra 33, e registrado o tempo e a potência média obtida para a temperatura da água atingir 8°C. 

As leituras de pressões de sucção (baixa) e descarga (alta) do compressor foram tomadas após 

uma estabilização do sistema em um tempo de 10 minutos após o inicio do funcionamento da 

unidade em cada etapa do experimento. 

 

4.5 METODOLOGIA DE COMPARAÇÃO 
 

Um sistema de refrigeração por compressão de vapor pode ser avaliado e/ou comparado em 

termos de sua eficiência energética através do calculo do coeficiente de performance (COP), 

que é uma grandeza adimensional. O COP, conforme foi definido pela Equação 15, como a 

razão entre o efeito útil, que é a energia térmica removida no evaporador (Qev) e a energia 

necessária, que é o trabalho realizado pelo compressor (W), como mostrado na Equação 31. 

 
COP = Qev/W ...(31) 

 

As energias de refrigeração e de compressão podem ser obtidas através de balanços de energia 

no evaporador e no compressor, respectivamente. Pelo balanço térmico no evaporador, a e-
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nergia removida no evaporador (Qev) é igual à energia removida da água. Nas três etapas do 

experimento, a energia removida da água foi constante, considerando que foi utilizada uma 

massa de água definida e as mesmas temperaturas iniciais e finais da água – portanto, a rela-

ção entre os COP’s dos refrigerantes analisados foi obtida pela relação das energias necessá-

rias no compressor com os refrigerantes, obtidos através da potência do compressor multipli-

cada pelo tempo para resfriamento da massa pré-estabelecida da água, conforme Equação 32, 

para comparação entre o GLPcamping e o R-134a, e a Equação 33 para comparação entre o R-

600a e R-134a.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os resultados dos experimentos com os fluidos 

refrigerantes GLPcamping e R-600a (isobutano), em comparação com o fluido original (R-

134a). 

Vale salientar que os componentes mecânicos do circuito de refrigeração (compressor, con-

densador, tubo capilar e evaporador) não sofreram alterações, portanto, o GLP e o R-600a 

foram utilizados no mesmo equipamento, sob as mesmas condições. 

No experimento, as tomadas de leituras das pressões de alta e baixa foram realizadas após 

estabilização do sistema, em um tempo de 10 minutos após o início do funcionamento da uni-

dade para cada refrigerante. 

Na Tabela 16 são apresentadas as pressões de alta e baixa para os refrigerantes R-134a,   

GLPcamping  e R-600a. 

 

Tabela 16 - Pressões de alta e baixa da unidade de refrigeração com R-134a, GLPcamping e R-600a. 
 

 
Pressão de baixa 

(bar) 
Pressão de alta 

(bar) 
Taxa de Compressão 

(R) 

R-134a 2,25 12,00 5,33 

GLPcamping 2,88 11,49 3,99 

R-600a 2,05 7,56 3,69 

 

A taxa de compressão com o GLPcamping e R-600a foi 25% e 30%, respectivamente, menor do 

que a taxa de compressão com o R-134a, e a pressão de alta com GLPcamping e R-600a foi 0,51 

e 4,44 bar, respectivamente, menor do que a pressão de alta com o R-134a, o que refletiu nu-

ma menor temperatura de descarga do compressor com R-600a. 

Nas Figuras 45 a 47 são mostradas as distribuição de temperaturas em função do tempo para 

cada termopar instalado com o sistema operando com o R-134a, GLPcamping e R-600a, respec-

tivamente. 
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Figura 45– Distribuição de temperaturas com R-134a. 

 

 
Figura 46– Distribuição de temperaturas com GLPcamping. 

 

 
Figura 47– Distribuição de Temperaturas com R-600a  
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Observando as Figuras 45, 46 e 47, verifica-se que a temperatura de descarga do com-

pressor (Toutcp) atingiu as temperaturas de 54 °C, 51 °C e 49 °C para o R-134a, GLPcamping e 

R-600a, respectivamente, e que para o GLPcamping e R-600a a diferença das temperaturas de 

descarga do compressor (Toutcp) e entrada do condensador (Tincd) não apresentaram variações 

significativas, entretanto para o R-134a a variação é de aproximadamente 6 °C. 

Nota-se ainda que a diferença das temperaturas do condensador (Tcd ) e entrada do tu-

bo capilar (Tintc ) não apresentaram variações significativas para o R-134a, aproximadamente 

1°C; enquanto que para o GLPcamping e R-600a, a variação é de aproximadamente de 8 °C e 11 

°C, respectivamente, o que garantiu que, no caso desses dois refrigerantes, obtenha-se somen-

te líquido na entrada do tubo capilar. De posse da pressão de alta (pressão de condensação) da 

Tabela 16, e utilizando o software Coolpack, determinou-se o sub-resfriamento na entrada do 

tubo capilar e que pode ser visto na Tabela 17 para o R-134a e R-600a, o que garante, tam-

bém, para o R-134a, que se tenha somente líquido na entrada do tubo capilar. 

 

Tabela 17 - Sub-resfriamento para o R-134a e R-600a 
 

 R-134a R-600a 

Pressão de condensação (bar) 12,00 7,56 

Temperatura de entrada do tubo capilar (  em ºC 43,00 30,00 

Temperatura de saturação em ºC (COOLPACK) 46,40 53,70 

Sub-resfriamento 3,40 23,70 

 
Observa-se uma diferença da temperatura de entrada do tubo capilar (Tintc) e entrada do eva-

porador (Tinev) de 43 °C, 32 °C e 24 °C para o R-134a, GLPcamping e R-600a respectivamente.  

Notou-se também que a temperatura de evaporação (Tev) estabilizou após 4 minutos de ensaio 

para o GLPcamping e R-600a em torno de 1 °C ± 2 °C e 5 °C ± 2 °C, respectivamente, enquanto 

para o R-134a apresentou uma região de estabilização após 18 minutos, atingindo a tempera-

tura de -10 °C no final do ensaio.  

A diferença de temperatura da entrada do compressor (Tincp) e saída do evaporador (Toutev) 

para o R-134a apresentou-se significativa, depois de decorridos 20 minutos de ensaio no valor 

em torno de 3 °C, enquanto que para o GLPcamping e R-600a apresentou valores negativos em 

torno de -0,5 °C e -1 °C respectivamente, o que sugere presença de vaporização ainda na linha 

de sucção do compressor, provavelmente por massa elevada de refrigerante. De posse da pres-

são de baixa (pressão de evaporação) da Tabela 16, e utilizando o software Coolpack, deter-
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minou-se o superaquecimento total na sucção do compressor e que pode ser visto na Tabela 

18 para o R-134a e R-600a. 

 

Tabela 18 - Superaquecimento total para R-134a e R-600a. 
 

 R-134a R-600a 

Pressão de evaporação (bar) 2,25 2,05 

Temperatura de sucção do compressor (  em 
ºC 

0,0 7,0 

Temperatura de saturação em ºC (COOLPACK) -6,5 7,8 

Superaquecimento total (ºC) 6,5 -0,80 

 

Na Figura 48 são mostradas as curvas de decaimento da temperatura da água de 26 °C para 8 

°C, para os refrigerantes R-134a e GLPcamping.  

Observa-se que a temperatura da água com o R-134a apresenta uma velocidade de decaimento 

em torno de 1 °C/min dos 4 a 8 minutos do ensaio. Nesse período, a temperatura média da 

água foi de 18 °C; e do refrigerante (Tev) foi de -4,5 °C. No tempo de 20 a 28 minutos do en-

saio, a velocidade de decaimento ficou em torno de 0,6 °C/min, pois a temperatura média da 

água foi de 9,5 °C, enquanto a do refrigerante (Tev) foi de -9,0 °C.  

 
Figura 48– Curvas de decaimento da temperatura da água para o R-134a e GLPcamping. 

 

Verifica-se, ainda, que a temperatura da água com o GLPcamping apresenta uma velocidade de 

decaimento em torno de 0,63 °C/min dos 6 a 18 minutos do ensaio. Neste período, a tempera-

tura média da água foi de 18,8 °C; a do refrigerante (Tev) foi de 2 °C. No tempo de 26 a 38 

minutos do ensaio, a velocidade do decaimento ficou em torno de 0,38 °C/min, pois a tempe-

ratura média da água foi de 10,3 °C, enquanto a do refrigerante (Tev) foi de 0 °C. 
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Conforme se verifica na Figura 48, a curva para o GLPcamping apresenta uma taxa de decai-

mento da temperatura da água menor que a curva do R-134a, apresentando um tempo de res-

friamento 44% maior para atingir 8 °C em comparação com o R-134a. 

Na Figura 49 são mostradas as curvas de decaimento da temperatura da água de 26°C para 

8°C para os refrigerantes R-134a e R-600a. Verifica-se que a temperatura da água com o R-

600a apresenta uma velocidade de decaimento em torno de 0,44 °C/min dos 8 a 24 minutos 

do ensaio. Nesse período, a temperatura média da água foi de 20 °C e do refrigerante R-600a 

(Tev) foi de 5 °C. No tempo de 24 a 48 minutos do ensaio a velocidade de decaimento ficou 

em torno de 0,25 °C/min, pois a temperatura média da água foi de 14 °C enquanto a do refri-

gerante R-600a (Tev) foi de 4 °C. 

 

 
Figura 49 – Curvas de decaimento da temperatura da água para o R-134a e R-600a. 

 

Conforme se observa na Figura 49, a curva para o R-600a apresenta uma taxa de decaimento 

da temperatura da água menor que a curva do R-134a, apresentando um tempo de resfriamen-

to 138% maior para atingir 8 °C, em comparação com o R-134a. 

Na Figura 50, são mostradas as curvas de potência em função do tempo de ensaio para o par 

R-134a e GLPcamping; a Figura 51, para o par R-134a e R-600a. 
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Figura 50– Curva de Potência do compressor para o R-134a e GLPcamping. 
 

 

Figura 51– Curva de Potência do compressor para o R-134a e R-600a. 
 

Das Figuras 50 e 51 obteve-se a potência média fornecida ao refrigerador para os refrigerantes 

R-134a, GLPcamping e R-600a. Para cálculo da potência média do compressor, foi subtraída a 

potência do CDT, que estava na mesma alimentação. Essa potência pode ser observada nas 

Figuras 50 e 51, quando o compressor é desligado. 

Os resultados de tempo de resfriamento e potência média do compressor para os refrigerantes 

R-134a,GLPcamping e R-600a são apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Tempo de resfriamento e potência média do compressor. 
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 Tempo de resfriamento 

(s) 
Potência média 

(watts) 

R-134a 1500 83,0 

GLPcamping 2162 82,0 

R-600a 3574 64,2 

 

Podemos observar que a potência média do compressor com o R-600a foi 22,7% menor que a 

potência média com o R-134a, em face da reduzida massa específica do R-600a em relação ao 

R-134a – o que faz com que a capacidade volumétrica com o R-600a seja, grosso modo, 50% 

menor em relação ao R-134a. Por esta razão, o deslocamento volumétrico do compressor para 

o R-600a deve ser cerca de 2 vezes o do R-134a (PIMENTA,2008). Segundo a Tecumsch 

(2007), para uma mesma cilindrada (cm³/rev) a capacidade frigorifica do R-600a é 43% me-

nor, quando comparada com a do R-134a. Portanto, os compressores para R-600a são signifi-

cativamente diferente dos compressores para R-134a – dessa maneira, prejudicando o drop in 

desse refrigerador de teste com o R-600a.  

Ainda observando a Tabela 19, verificamos que a potência média do compressor com o   

GLPcamping foi 1,2% menor que a potência média com o R-134a.   

De posse da potência média do compressor e do tempo de resfriamento, foi calculada a razão 

dos COP’s, utilizando a Equação 32 para comparar a performance do GLPcamping em relação 

ao R-134a; e a Equação 33 para comparar a performance do R-600a em relação ao R-134a.   

 

 
...(34) 

 

 
...(35) 

 

Portanto, verifica-se que com drop in com esse GLPcamping no refrigerador de teste, obteve-se 

uma performance energética inferior em comparação ao R-134a. Entretanto, considerando que 

o sistema utilizado no experimento foi dimensionado para o R-134a (compressor, condensa-

dor, tubo capilar e evaporador) é possível alteração desses resultados se os parâmetros forem 

otimizados para a operação com o GLPcamping.  
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Outro aspecto a considerar é que a operação com GLPcamping neste sistema pode ser também 

otimizada trabalhando nas proporções do isobutano e propano e nas quantidades de massa do 

GLPcamping. 

Considerando, ainda, que o preço e os impactos ambientais do GLPcamping são menores quando 

comparados ao R-134a, faz-se necessária uma análise da relação custos/benefícios para a de-

finição da melhor alternativa.  

Em relação ao drop in com o R-600a no refrigerador de teste, obteve-se também uma perfor-

mance inferior em comparação ao R-134a.  É possível melhoria desses resultados se a quanti-

dade de massa do R-600a fosse otimizada, pois sistemas com R-600a mostram uma alta sen-

sibilidade para variação de carga (DANFOSS, 2001).  

Similarmente, considerando que o refrigerador de teste foi dimensionado para o R-134a é 

possível alteração desses resultados se os parâmetros forem otimizados para a operação com o 

R-600a, como, por exemplo, ajuste do deslocamento volumétrico do compressor para a mes-

ma capacidade de refrigeração do modelo equivalente para o R-134a.   
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6 CONCLUSÕES 
  

 

Os resultados encontrados no experimento permitem tirar as seguintes conclusões: 

 

1) O refrigerador de teste, operando com R-600a e GLPcamping, apresentou uma redução 

da pressão de alta em relação ao R-134a de 37% e 4,25%, respectivamente. 

2) A taxa de compressão com o R-600a e GLPcamping foi menor que a taxa de compressão 

com R-134a em 30% e 25%, respectivamente. 

3) O R-600a e GLPcamping, nessa ordem, apresentaram menores temperaturas de descarga 

do compressor. 

4) A temperatura do evaporador no experimento foi maior quando operando com o R-

600a, em relação ao R-134a; enquanto que o R-134a apresentou menor temperatura do 

evaporador, atingindo no final do ensaio -10 °C. 

5) A potência média do compressor, operando com o GLPcamping, não mostrou variação 

significativa em relação a do R-134a neste refrigerador. Entretanto, operando com o 

R-600a, a potência média do compressor foi 22,7% inferior em relação a do R-134a 

neste refrigerador. 

6) O tempo de resfriamento da massa de água utilizando como refrigerante o R-600a foi 

138% maior que o tempo do R-134a, neste refrigerador; enquanto utilizando o     

GLPcamping como refrigerante, foi 44% maior que o tempo do R-134a no mesmo refri-

gerador. 

7) O COP do R-134a, neste refrigerador, foi superior em 43% em relação ao COP do 

GLPcamping; enquanto que, em relação ao COP do R-600a, foi superior em 85%. 

8) Portanto, concluiu-se que o refrigerador de teste operando com GLPcamping e R-600a 

apresentou uma performance inferior ao R-134a. Entretanto, verificou-se que a opera-

ção com GLPcamping pode ser otimizada, trabalhando nas proporções em massa de iso-

butano e propano, podendo, assim, ser uma possível alternativa como drop in do R-

134a. 
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9) Em relação ao R-600a, concluímos que o mesmo poderia ser usado como retrofit do 

R-134a, desde que seja realizado ajuste no deslocamento volumétrico do compressor, 

ou seja usado em novos refrigeradores dimensionado para este refrigerante.  

 

6.1 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

Considerando a premência ambiental da necessidade de substituição do R-134a em refrigera-

dores existentes (drop-in) e em novos refrigeradores, sugere-se considerar as seguintes possi-

bilidades: 

 

1) Analisar a mistura de hidrocarbonetos na proporção em massa 60/40 de propano e iso-

butano, respectivamente, como drop in ao R-134a em refrigeradores domésticos. 

2) Analisar o desempenho do óleo lubrificante do compressor original operando com hi-

drocarbonetos e suas misturas para verificar a interação do óleo e os fluidos alternativos. 

3) Analisar uma logística de produção de uma mistura de propano e isobutano para aten-

der o drop in do R-134a; e do isobutano para novos refrigeradores doméstico. 

4) Analisar o desempenho da mistura propano e isobutano como retrofit  do R-134a em 

refrigeradores doméstico, através da alteração do dispositivo de expansão. 
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