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RESUMO 

 

A redução no consumo de energia é o principal requisito a ser satisfeito em sistemas de 

refrigeração e condicionamento de ar por compressão mecânica de vapor. Em sistemas 

automotivos essa realidade não é diferente. A análise térmica nesses sistemas é de 

fundamental importância para um bom desempenho do ar-condicionado veicular. Este 

trabalho tem o objetivo de avaliar as condições de utilização do gás refrigerante R134a 

(utilizado em veículos automotivos), variando a velocidade no eletroventilador do 

evaporador, comparando a performance do mesmo com o gás R437a, submetido as 

mesmas condições. Todos os testes foram realizados na unidade de climatização 

automotiva ATR600, que simula as condições térmicas do sistema e do habitáculo do 

veículo. O equipamento está instrumentado para aquisição dos dados de temperatura, 

pressões de alta e baixa e potência elétrica consumida, para determinação do coeficiente 

de performance do ciclo. O sistema foi ensaiado nas rotações de 800, 1600 e 2400 RPM 

com carga constante de R134a / R437a, recomendada pelo fabricante. Os resultados 

mostram que a melhor performance do sistema ocorre na rotação de 800 RPM para 

ambos os refrigerantes. 

  

Palavras-chave: Coeficiente de performance, R134a, R437a, refrigeração automotiva.  
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ABSTRACT 

 

The reduction in energy consumption is the main requirement to be satisfied in 

refrigeration and air conditioning by mechanical vapor compression system. In 

automotive system isn´t different. Thermal analyses in these systems are crucial for a 

better performance in automotive air conditioner. This work aims to evaluate the 

conditions of use of R134A refrigerant (used in vehicles) and compare with R437A 

(alternative refrigerant), varying the speed of the electric fan in the evaporator. All tests 

were performed in automotive air conditioning unit ATR600, simulating the thermal 

conditions of the system. The equipment is instrumented for data acquisition 

temperature, condensation and evaporation pressures and electrical power consumed to 

determine the coefficient of performance of the cycle. The system was tested under 

rotations of 800, 1600 and 2400 rpm with constant load of R- 134a. It occurred with the 

same conditions with R437A. Both recommended by the manufacturer. The results 

show that the best system performance occurs in the rotation of 800 RPM for both 

refrigerants. 

 

Keywords: performance coefficient, R134a, R437a, automotive refrigeration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de ar-condicionado têm se tornado cada vez mais importantes nos 

veículos automotivos de passeio ou de transporte de cargas. Tais equipamentos visam o 

conforto térmico dos usuários no habitáculo do veículo. 

Porém o conforto térmico não é o único item a ser observado nos sistemas de 

refrigeração veiculares. Itens de controle ambiental também são monitorados e sua 

influência é um fator determinante no desenvolvimento dos equipamentos de ar 

condicionado automotivos. O tipo do refrigerante utilizado é de suma importância para 

tais estudos. 

A Qualidade do Ar Interior (QAI), proporcionada pelos climatizadores 

automotivos, para fins de conforto térmico, envolve o controle da temperatura do ar, 

renovação de ar, da velocidade e distribuição uniforme do ar e a purificação (filtragem) 

do ar no habitáculo do veículo.  

O gás refrigerante R-12, bastante utilizado em meados da década de 80, era 

bastante prejudicial à camada de ozônio. Devido à sua capacidade de destruição do 

ozônio estratosférico, teve de ser substituído por refrigerantes alternativos, conforme 

determinado pelo protocolo de Montreal. 

Nos dias atuais o gás refrigerante R134a (TETRAFLUORETANO) está sendo 

largamente utilizado em sistemas veiculares e está sendo visto como alternativa também 

para aplicações em ar-condicionado com fins de uso doméstico.  

Para o estudo em questão foi utilizado um refrigerante alternativo ao R134a, 

comumente utilizados em sistemas HVAC automotivos, que é o R437a. Tal refrigerante 

foi desenvolvido para os processos de Retrofit do R-12. Conforme dados do fabricante, 

é compatível com os lubrificantes utilizados em sistemas automotivos e na maioria dos 

casos não se necessita da modificação dos mesmos. Para esse caso foi utilizado o 

processo drop-in. 

O processo de drop-in corresponde à substituição de um fluido refrigerante sem 

alterações nos componentes estruturais do refrigerador. Características como pressões 

de operação, capacidade de refrigeração volumétrica, coeficiente de performance e 

temperatura de descarga do compressor devem ser consideradas para obtenção da 

performance do sistema.   
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1.1. REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS CFC´S 

 

Tendo em vista os danos causados ao meio ambiente através dos CFC´s, foram 

implementados acordos internacionais para redução e eliminação desses componentes. 

Estima-se que 01 molécula de CFC pode destruir até 100000 moléculas de ozônio (O3), 

enquanto uma molécula de Brometo de metila destrói 60 vezes mais O3 que o cloro dos 

CFC´s. (Ministério da Agricultura – Brasil).  

Dentre os problemas ambientais já existentes, o buraco na camada de ozônio foi 

destacado em 1985, quando descoberto em uma área desabitada, confirmando assim as 

especulações existentes sobre tal problema ambiental. Menciona também que as 

substâncias que mais agridem a camada de ozônio se dividem em: CFC-11, CFC-12, 

CFC-13, CFC-14, CFC-15; Halons, HCFCs e Brometo de Metila. Os CFC´s são 

comumente usados em: propelentes na fabricação de aerossóis, em espumas, plásticos, 

ar condicionado, serviços de refrigeração, como agentes de processo e nos setores de 

solventes, e de uso em medicamentos, em inaladores de dose medida por exemplo 

(SILVA, 2009). 

Dentre algumas reuniões para discutir pontos ambientais podemos destacar: 

Londres (1990), Copenhague (1992), Rio-92 (1992), Viena (1995), Protocolo de 

Montreal (1997) e Pequim (1999). Pode-se destacar também o protocolo de Kyoto 

(1997), que trata do controle de emissão de gases proveniente da queima de 

combustíveis fósseis. 

O protocolo de Montreal (1997) é um acordo internacional que tem por objetivo 

eliminar o uso de substâncias nocivas à camada de ozônio. Entrou em vigor em 01 de 

janeiro de 1989. Tal documento compromete a todos os países a adotar medidas de 

controle e eliminação das emissões de gases que prejudiquem a camada de ozônio. Esse 

documento estabelece também obrigações diferenciadas entre as nações. Os países 

desenvolvidos que mais emitirem CFC´s devem contribuir financeiramente para 

implementação de medidas que eliminem esses gases em países em desenvolvimento 

(Ministério da Agricultura – Brasil). 

O Brasil aderiu à convenção de Viena e ao protocolo de Montreal em 1990. 

Como o consumo anual é inferior a 0,3 kg per capita, recebe uma ajuda técnico-

financeira para implementação de tecnologias que visem eliminar os CFC´s. O governo 

federal estabeleceu quotas de redução para os produtores locais, devido à ser um dos 

principais consumidores de gases que prejudicam a camada de ozônio. Entre 1990 e 
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2007, após sua aderência ao protocolo, o Brasil eliminou 95,4% do que consumiu dos 

CFC´s, conforme o Ministério do meio ambiente (SILVA, 2009). 

Com a previsão da eliminação do uso dos refrigerantes CFC´s para 2010, foi 

decidido que o processo de substituição dos HFC´s seria antecipado em 10 anos, 

conforme previsto pelo protocolo de Montreal, iniciando-se em 2013. Destacou também 

a tendência ao crescimento do uso de fluidos naturais, impulsionado pelas novas 

tecnologias criadas e disponíveis no mercado (ALMEIDA, 2009). 

O ponto de vista econômico também foi decisivo para a inserção dos 

refrigerantes naturais. Os mesmos apresentam custo baixo, tendo vantagens tanto na 

carga inicial como em questões de reposição devido a vazamentos. Porém, com relação 

à segurança, os custos de instalações podem aumentar entre 10 e 20%, dependendo do 

tipo e tamanho do sistema. Valores compensados devido ao menor preço dos fluidos e 

pelo consumo de energia reduzido com o uso dos mesmos (ALMEIDA, 2009). 

O protocolo de Montreal também atingiu os condicionadores de ar automotivos. 

Até 1995 os veículos utilizavam o CFC-12 como fluido refrigerante. Após a 

implementação do documento, todos os novos veículos passaram a utilizar HFC-134a. 

Estudos estão sendo realizados para viabilizar a substituição desse HFC.  Fluidos como 

CO2, HFC-152a e HC-290 foram propostos para substituição do R-134a (ALMEIDA, 

2009). 

Para o estudo em questão foi escolhido o fluido R437a, que é um gás novo no 

mercado e possui características ambientais favoráveis, como: potencial de destruição 

de ozônio (ODP) e potencial de aquecimento global (GWP) nulos. 

 

1.2. OBJETIVO 

 

Avaliar de forma experimental a influência da freqüência de operação do 

compressor no coeficiente de performance (COP) do sistema de climatização 

automotivo, desenvolvendo um estudo comparativo entre os fluidos R437a e R134a 

para drop-in em refrigerador automotivo, variando a velocidade no eletroventilador do 

evaporador; 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão da literatura apresenta o estado da arte tecnológica dos fluidos R-134a 

e R-437a como fluidos de trabalho aplicados em refrigeradores automotivos, visando 

atingir os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Condições de segurança, 

parâmetros de performance (COP), consumo de energia, fração de misturas e redução de 

cargas serão tratados nesse item. 

Almeida apud Maclaine-cross & Leonardi (1995) estudaram a eficácia e 

segurança do gás liquefeito de petróleo (GLP) como fluido refrigerante.  Realizaram um 

estudo sobre refrigerantes alternativos e verificaram que na Alemanha os refrigeradores 

que usavam GLP tinham cerca de 20% de redução no consumo de energia, comparados 

ao R12, R22 ou R134a. Já nos Estados Unidos, foi utilizado em sistemas de 

condicionamento de ar automotivos, obtendo sucesso com relação aos fluidos R12 e 

R134a. 

Critoph, Metcalf, Zacharie & Telto (2011) construíram um protótipo gerador de 

sorção usando amônia e carvão ativado, com um trocador de calor em forma de placa 

em um sistema de condicionamento de ar automotivo. Utilizaram níquel soldado a 

calções e espaçadores, criando camadas adsorventes de 4 mm de espessura entre os 

canais de escoamento de líquido. Obtiveram cerca de 1,6 kW depotência média de 

arrefecimento, obtendo alguns picos de 2 kW, porém registraram queda de 0,22 para 

0,15 no valor do COP. 

Itao (2005) propôs um estudo sobre a aplicação de tubos vórtices para sistemas 

de ar condicionado automotivos, visando a não utilização de trocadores de calor e de 

fluidos refrigerantes. Os mesmos utilizam de ar comprimido, possibilitando a divisão 

dos fluxos em: alta temperatura e baixa temperatura.Dessa forma pôde-se reaproveitar a 

energia cinética, queno processo de frenagem é dissipada ao ambiente. Configurou os 

componentes e a operação do sistema com base em dados obtidos em um sistema de ar 

condicionado convencional. Percebeu que essa tecnologia era mais viável em 

veículoscomerciais de grande porte (tais como caminhões), principalmente aqueles 

dotados de sistemapneumático para a operação dos freios a ar e suspensão pneumática. 

Almeida (2009) avaliou um sistema de refrigeração utilizando misturas 

zeotrópicas como fluidos refrigerantes, através de simulações computacionais e variação 

das condições da temperatura de evaporação. Comparou com refrigerantes 

convencionais, tais como R12 e R134a. Obteve variações significativas tanto na 
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capacidade de refrigeração como no COP do sistema. Tais misturas são recomendáveis 

para fluidos que necessitem de operar com carga reduzida de fluido. Percebeu que o 

R404a foi a melhor opção para trabalhos em temperaturas de evaporação menores, 

porém requer maior quantidade de refrigerante no sistema. 

Silva, Martins, Mafra & Martins (2009) realizaram um estudo sobre os 

parâmetros de operação de um sistema de ar condicionado veicular convencional, 

baseado no ciclo de compressão de vapor. Utilizaram como base do projeto a unidade 

de refrigeração T66D/S, simulando as condições térmicas do sistema, do habitáculo e 

do ar externo. Encontraram COP com valor 6,05 e constataram que 85% do trabalho que 

entra no sistema não é perdido durante o processo. 

Martinelli & Silveira (2004) estudaram a utilização de LiBr + H2O em máquinas 

de absorção, aplicadas à sistemas de refrigeração automotivos de grande porte, como 

ônibus e caminhões. Efetuaram o balanço exergético de uma máquina de absorção que 

utiliza os gases de exaustão de um motor de combustão interna (diesel) como fonte de 

energia. O calor residual liberado pelo ônibus foi suficiente para acionar o sistema de ar 

condicionado alternativo, e que em termos exergéticos as maiores irreversibilidades 

estão associadas ao gerador. 

Lee (2013) investigou a performance de um sistema de condicionamento de ar 

automotivo usando R744 (CO2) aplicado a um veículo elétrico híbrido, comparando-o 

com o fluido R134a. Testou com base em dois acionamentos de compressor: elétrico e 

por correias. Analisou fluxo de ar para o evaporador, temperatura de entrada de ar, e 

rotações do compressor. Obteve valores de COP em 5 para o acionamento elétrico e 2 

para com correias. Observou que a capacidade de resfriamento observada pode ser 

suficiente quando se trata de veículos híbridos. 

Diaz apud Lee & Yoo (2000) propuseram um modelo para combinar os 

programas de análise de desempenho dos componentes de um sistema de 

condicionamento de ar do automóvel, que simulasse o desempenho do sistema 

integrado do automóvel. Cita também que Kedzierski (2001) apresentou dados das 

misturas que foram projetadas para examinar os efeitos da fração, da viscosidade, e da 

miscibilidade da massa do lubrificante no desempenho do sistema no traspasso térmico 

de refrigerante R134a. Também comenta que Knobloch & Crawford (1992) criaram 

modelos empíricos simples para um compressor e um condensador de um ar 

condicionado automotivo, desenvolvidos para potência do compressor, vazão 

volumétrica da entrada do compressor e pressão da entrada do condensador. 
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Pimenta, Santos, Carvalho & Teixeira (2004) simularam um ciclo de absorção 

que previsse o desempenho na refrigeração de cargas em caminhões, utilizando 

diferentes configurações de condensador, evaporador, absorvedor e gerador. Com vários 

regimes de rotação do motor, observaram que a variação da vazão dos gases de 

combustão influenciou diretamente no desempenho da unidade, obtendo um COP 

máximo de 0,33 em suas simulações. 

Reis, Siqueira & Guede (2009) desenvolveram um controlador de ar 

condicionado automotivo com microcontrolador e sensores, que mantinham a 

temperatura interior constante de acordo com a programação realizada. Verificaram que 

tal controle permitia economia de energia e do consumo de combustível, já que a 

operação de acionamento ou desligamento do ar quente não eram necessárias. 

Castro (2010) em seu projeto avaliou os parâmetros de funcionamento no 

condicionador de ar automotivo de um veículo Corsa Hatch 1.4, utilizando R134a, com 

a variação da rotação do compressor. Verificou que esse fator ocasiona uma queda no 

coeficiente de desempenho no sistema de ar condicionado automotivo. 

Gouvêa, Freitas, Souza & Silveira (2004) mostraram a viabilidade técnica e 

econômica dos processos de retrofit de fluidos refrigerantes. Perceberam que quando 

comparados com o R12, com os eletroventiladores mantidos em menor velocidade, o 

COP aumentou em 2,3%. Verificaram também que a alta rotatividade dos ventiladores 

permitia uma economia no consumo de potência por parte dos compressores, o aumento 

da troca de calor pelo evaporador e do COP. O sistema foi testado com os fluidos: CFC-

12, ISCEON49 e MP39. 

Vilela (2012) simulou o desempenho dos refrigerantes R1234yf, R290 e R600a 

em um condicionador de ar automotivo, comparando-os com o R12 e R134a. O melhor 

resultado foi relacionado aos hidrocarbonetos, comparados ao R1234yf e R600a, 

levando a uma menor potência de compressão e conseqüentemente não impactando 

tanto no rendimento do motor. 

Joffly (2007) construiu uma bancada didática para caracterizar o desempenho de 

compressores em ar condicionado e refrigeradores, visando otimizar o tempo para 

realização de testes de desempenho e reduzir os custos com energia para esse propósito. 

85% dos ensaios foram realizados dentro da faixa de operação do compressor. Alterou 

em média 30 minutos das condições operacionais, chegando a resultados aproximados 

aos dados indicados do fabricante do compressor utilizado. 
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Tribess & Moura (2007) estudaram aprimoramentos em um sistema de 

climatização automotivo, com fins de otimizar as condições ambientais, bem como o 

consumo de energia. Os testes foram feitos em um veículo off-road, motor 

bicombustível. Modificaram o compressor original, de pistões de deslocamento fixo, 

por um de deslocamento variável, obtendo uma redução de 5% no consumo de 

combustível, bem como melhoraram as condições ambientais na cabine do veículo. 

Silvério (2012) apresentou um estudo para viabilidade técnica através do uso de 

módulos termoelétricos para ar condicionados automotivos, mostrando seus impactos 

no desempenho do sistema. Analisou dissipadores de calor disponíveis em redes de 

comércio e verificou a viabilidade dos mesmos em protótipos de sistemas automotivos. 

Observou que a taxa de bombeamento de calor, diferença de temperatura entre as placas 

dos lados quente e frio influenciaram na performance do sistema. 

Jadhav (2011) propôs um estudo comparativo entre o desempenho dos 

refrigerantes R12 e R134a em um refrigerador automotivo, considerando os efeitos da 

refrigeração nos estados estático e dinâmicos do sistema. Observou que a capacidade de 

resfriamento, força de compressão e o coeficiente de performance de ambos os fluidos 

tiveram valores aproximados. Notou que as propriedades ambientais do R134a (ODP, 

potencial de destruição do ozônio, e GWP, potencial de aquecimento global) são 

menores que no R12. Obteve valores de GWP de 6,5 vezes maiores no R12. 

Losso (2006) simulou computacionalmente o comportamento transiente de 

refrigeradores domésticos, com os fluidos R134a e R600a.  Utilizou-se de dois 

compartimentos para seu estudo, onde a temperatura de um era regida através de 

damper termostático e no outro esse controle se dava pelo acionamento/desligamento do 

compressor. Para modelagem do evaporador e do condensador utilizou as equações de 

conservação de massa e energia em um esquema de volumes finitos. Em 85% de suas 

medições, havia uma margem de erro de ±10%. Mostrou que o modelo estudado foi 

capaz de predizer o comportamento transiente do refrigerador, tanto para a partida como 

para o regime cíclico.  

Desai, Sapali & Garikipati (2011) investigaram o desempenho de um trocador 

calor interno utilizado em um condicionador de ar automotivo, que opera com o fluido 

R134a. Levaram em conta as dimensões e o material utilizado (cobre e alumínio) para 

confecção do trocador. Seus ensaios foram realizados no regime estacionário, com um 

calorímetro de bancada. Seus experimentos mostraram que a capacidade de 

arrefecimento do evaporador aumenta em 4,84% e 3,17%, o COP aumenta em 11% e 
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7,18% e a potência de entrada do compressor reduz em 6,05% e 4,18%, para trocadores 

de calor confeccionados com cobre e alumínio respectivamente. 

Macagnan, Copetti & Herter (2014) verificaram a influência da perda de 

refrigerante com relação ao desempenho do sistema de refrigeração automotiva, 

operando com R134a. Notaram que parâmetros como vazamentos, permeabilidade de 

vedações e conexões, vibração e choques influenciam diretamente no COP do sistema. 

A carga do sistema foi variada entre 850 e 1850g (com 1400g recomendado pelo 

fabricante). O COP mostrou-se pouco influenciado pela variação da carga de 

refrigerante, porém mostrou-se máximo com o compressor operando a velocidades 

reduzidas. 

Duarte (2013) estudou a substituição do fluido R-409a pelo refrigerante R-437a 

em uma unidade de refrigeração por compressão de vapor. Avaliou o comportamento de 

ambos os fluidos para perceber a relevância da substituição. Constatou que os 

refrigerantes, para as condições ensaiadas, mostraram desempenhos exergéticos 

idênticos, sendo possível a referida substituição. 
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3. ANÁLISE TERMODINÂMICA 

 

O capítulo apresenta a revisão dos fundamentos de termodinâmica aplicados a 

um sistema de refrigeração, enfatizando no ciclo de Carnot por compressão de vapor.  

O princípio básico da refrigeração diz que para mudar determinada substância do 

estado líquido para o estado de vapor se requer fornecimento de calor. Quando a 

temperatura de vaporização se encontra abaixo da temperatura ambiente, o calor é 

transferido do ambiente para substância (locais/ambientes mais quentes devem ceder 

calor para substancias/corpos mais frios), e a vaporização produz a redução da 

temperatura do ambiente. O calor transferido do ambiente é conhecido como calor 

latente de vaporização, que produz o efeito da refrigeração. O Fenômeno é regulado 

pelo equilíbrio da pressão do líquido e do vapor da substância, que é conhecida como 

fluido refrigerante. Para obter temperaturas mais baixas devem-se escolher refrigerantes 

que vaporizem em mais baixas temperaturas e, conseqüentemente, também em pressões 

mais baixas, para permitir as trocas térmicas. A maioria das máquinas de refrigeração 

opera em um ciclo fechado, utilizando o princípio da produção de frio pela evaporação 

de um líquido refrigerante. Os sistemas de produção de frio diferenciam pela forma 

como os vapores são produzidos e extraídos do evaporador (VARGAS, 2010). 

 

3.1. PROCESSOS REVERSÍVEIS E IRREVERSÍVEIS 

 

Os processos reversíveis são todos aqueles que, para um sistema, podem ser 

invertidos, sem que haja notoriedade de vestígios no sistema e nas vizinhanças 

(BORGNAKKE; SONNTAG, 2009). O sistema e o ambiente retornam ao estado inicial 

no fim do processo inverso. Fator que será possível apenas se a troca líquida de calor e 

o trabalho realizado entre o sistema e o ambiente for igual a zero, tanto para os 

processos original e reverso. Entretanto, tais processos não ocorrem na natureza, pois 

são apenas idealizações dos processos reais. A reversibilidade pode ser vista como o 

“limite teórico do processo irreversível correspondente” (ÇENGEL & BOLES, 2005). 

Já os processos irreversíveis provocam mudanças nas vizinhanças. Eles não 

podem ser revertidos espontaneamente, não alcançando assim seu estado original. 

Fatores como: atrito, expansão não-resistida, mistura de dois fluidos, transferência de 

calor com diferença finita de temperatura, resistência elétrica, deformação inelástica e 

reações químicas levam à ocorrência da irreversibilidade (ÇENGEL & BOLES, 2005). 
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3.2. O CICLO DE CARNOT 

 

No item anterior foi mencionado que na prática os ciclos reversíveis não são 

aplicáveis, devido às mudanças que ocorrem nas vizinhanças durante o processo. 

Porém, os ciclos reversíveis representam um ponto de partida para o desenvolvimento 

dos ciclos reais. O ciclo de Carnot é formado por quatro processos reversíveis, sendo 

dois isotérmicos e dois adiabáticos (ÇENGEL & BOLES, 2005). 

 

� Expansão isotérmica reversível (processo 1 – 2) com Tq = cte; 

� Expansão adiabática reversível (processo 2 – 3) com Tq caindo para uma 

temperatura TF; 

� Compressão isotérmica reversível (processo 3 – 4) com Tf = cte; 

� Compressão adiabática reversível (processo 4 – 1) com Tf subindo para uma 

temperatura Tq. 

Abaixo se pode ver o diagrama p-V do ciclo de Carnot. 

 

 
Figura 1 - Diagrama p-V do ciclo de Carnot (ÇENGEL & BOLES, 2005) 

 

Çengel (2005) conclui que no ciclo de Carnot:  

 

� A eficiência de uma máquina térmica irreversível é sempre menor que a 

eficiência de uma reversível, operando entre os mesmos dois reservatórios; 

� A eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os 

mesmos dois reservatórios é a mesma. 
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Essas afirmações podem ser comprovadas pelo fato que na violação de qualquer 

uma delas reflete diretamente na violação da segunda lei da termodinâmica (ÇENGEL 

& BOLES, 2005). 

 

3.3. O CICLO DE CARNOT REVERSO 

 

Almeida et al. (2010) comenta que o ciclo de Carnot é dotado de dois processos 

isotérmicos reversíveis e dois isoentrópicos. Todos esses processos podem ser 

revertidos, implicando também na inversão dos sentidos das interações de calor e 

trabalho, gerando o ciclo mostrado na figura 2. 

 

 
Figura 2 - Diagrama p-V do ciclo de Carnot reverso (ÇENGEL & BOLES, 2005) 

 

O refrigerante absorve calor de forma isotérmica de baixa temperatura (Tf) de 

uma quantidade Qf, é comprimido de forma adiabática (chegando na temperatura Tq), 

rejeita calor isotermicamente a um reservatório de alta temperatura (Tq)em uma 

quantidade Qq e expande adiabaticamente até o estado 1, com temperatura reduzida até 

Tf. O fluido sai de um estado de vapor saturado ao estado de líquido saturado no 

condensador no processo 4 – 1 (ALMEIDA, 2010).   

O coeficiente de performance (COP) em um ciclo de Carnot reverso apresentado 

por Çengel & Boles (2005) que pode ser expresso, em termos de temperatura, através da 

relação: 

                                                           COP = 
�

��
����

(1) 
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3.4. CICLO IDEAL POR COMPRESSÃO DE VAPOR 

 

Nesse ciclo, o trabalho fornecido pelo compressor é utilizado para elevar a 

pressão e a temperatura do vapor do refrigerante que alimenta o sistema. Esse vapor a 

alta pressão e temperatura chega ao condensador, que rejeita calor para o ambiente, 

condensando o fluido de trabalho. Após isso, o líquido segue para um dispositivo de 

expansão (uma válvula, por exemplo), mudando para um estado de mistura líquido 

vapor a baixa pressão e temperatura. Após isso, o refrigerante retira calor do ambiente 

que será refrigerado, ou climatizado, vaporizando-se e seguindo ao compressor, 

finalizando o ciclo (SALVADOR, 1999). 

Para o ciclo por compressão de vapor, mostrado por Çengel; Boles (2005), o 

COP é definido por: 

 

COP = 
���	

��	��	�	�������������������
���
�

�
�����	�í����	 (2) 

 

A figura 03 mostra esquematicamente o diagrama p-h para ociclo de Carnot.  

 

 
Figura 3 - Diagrama p-h para o ciclo de Carnot (Vargas et al., 2010) 

 

Para obter-se um alto COP, é necessária a redução do trabalho líquido no 

sistema. O COP também está relacionado à diferença de temperatura entre o ambiente 

refrigerado e o evaporador, bem como entre o condensador e a atmosfera 

(SALVADOR, 1999). 
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Logo, o COP segundo Çengel & Boles (2005) também pode ser representado 

por: 

 

COP = 
�����
�����                                                            (3) 

 

Salvador (1999) afirma que o ciclo de Carnot opera da seguinte maneira: 

 

� 1 – 2: Compressão isoentrópica até a pressão de condensação; 

� 2 – 3: Dessuperaquecimentoe condensação do vapor até líquido saturado a 

pressão constante; 

� 3 – 4: Expansão isoentálpica até a pressão de evaporação; 

� 4 – 1: Evaporação a pressão constante até o estado de vapor saturado. 

 

Na figura 04 observa-se o ciclo termodinâmico para um sistema de refrigeração 

por compressão de vapor. 

 

 
Figura 4 - Ciclo termodinâmico de sistema de refrigeração por compressão de vapor ideal (VARGAS, 2010, 

Adaptado pelo autor) 

 

Pode-se notar que ciclo de refrigeração por compressão de vapor ideal não é 

internamente reversível, já que ele envolve um processo irreversível, que se trata da 

expansão (ALMEIDA, 2010). 
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Almeida (2010), diz que todos os quatro componentes associados a um sistema 

de refrigeração são dispositivos de estado estacionário, onde todos os processos 

decorrentes do mesmo pode ser avaliados como estados estacionários. Devido às 

variações de energia cinética e potencial serem mínimas para com relação à 

transferência de calor e ao trabalho, as mesmas podem ser desprezadas. O condensador 

e o evaporador não envolvem trabalho, e o compressor pode ser tratado como 

adiabático. Assim, a equação de energia, em regime permanente, exposta por Çengel; 

Boles (2005) fica:  

 

��� − �� +  �#� − #� = ℎ� − ℎ�                                   (4) 

 

3.5. CICLO REAL POR COMPRESSÃO DE VAPOR 

 

Nesse ciclo ocorrem divergências com o ideal em diversos pontos, onde se 

podem destacar as irreversibilidades presentes nos diversos componentes. Como citado 

no item 3.1, fatores como atrito, expansão não-resistida, mistura de dois fluidos, 

transferência de calor com diferença finita de temperatura, resistência elétrica, 

deformação inelástica e reações químicas levam à ocorrência da irreversibilidade nos 

sistemas de refrigeração. Na figura 05 observa-se o diagrama T-s para o ciclo real por 

compressão de vapor. 

 

 
Figura 5 - Diagrama T-s do ciclo de real por compressão de vapor (ÇENGEL & BOLES, 2005) 
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No ciclo real, não é possível ter um controle específico do estado do fluido 

refrigerante. Nesses casos, deve-se dimensionar o sistema para que o refrigerante entre 

levemente superaquecido no compressor. Caso as tubulações que conectam evaporador 

e compressor sejam muito longas, as perdas de pressão causadas pelo atrito fluido e a 

transferência de calor para o ambiente podem ser significantes. Tal superaquecimento, 

adicionado aos ganhos de calor nas linhas de conexão e perdas de pressão no 

evaporador e nas tubulações levam a um acréscimo no volume específico, gerando 

assim um acréscimo na potência do compressor (ALMEIDA et al., 2010).   

No ciclo real, os efeitos do atrito e transferência de calor podem influenciar a 

entropia, aumentando ou reduzindo a mesma, conforme direção. A entropia do fluido 

refrigerante aumenta no sentido (1-2) e reduz no sentido (1-2’), onde tal fator depende 

dos efeitos dominantes. No ciclo ideal, considera-se que o fluido sai do condensador 

como líquido saturado à pressão de descarga do compressor (ALMEIDA, 2010). 

 

3.6. COMPONENTES DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA 

 

Na figura 06 se pode notar como estão alocados os componentes que compõem 

um sistema de refrigeração automotiva.  

 

 
Figura 6 - Componentes do sistema de refrigeração automotiva 

(DELMAR CENGAGE LEARNING, 2013, adaptado pelo autor) 

 

3.6.1. Trocadores de Calor 

 

São dispositivos que facilitam a troca de calor entre dois fluidos que se 

encontram em temperaturas distintas, evitando a miscibilidade entre os mesmos. A 
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transferência de calor nos mesmos se dá pela convecção nos fluidos e por condução nas 

paredes que separam os fluidos. Os escoamentos nos trocadores podem ser: paralelos, 

onde os fluidos quente e frio entram no trocador na mesma extremidade e avançam na 

mesma direção ou em contracorrente, que entram em extremos opostos e escoam em 

direções opostas (ÇENGEL & GHAJAR, 2012). 

 

3.6.1.1. Evaporador 

 

Em um sistema automotivo, o evaporador trata-se de um trocador de calor que 

remove o calor do ar que entra pelo compartimento do passageiro. Ocorre a mudança do 

fluido refrigerante do estado de líquido em baixa pressão para vapor em baixa pressão. 

À medida que percorre as serpentinas do evaporador, o fluido refrigerante evapora-se, 

pois recebe energia térmica proveniente do meio a refrigerar (DUARTE, 2013). 

Na figura 7 pode-se ver um evaporador utilizado em um sistema de 

condicionamento de ar automotivo. 

Almeida (2010) afirma que através do evaporador existe uma quantidade de 

calor, denominada Qf, retirada do meio que se quer resfriar. Assim, têm-se as equações 

descritas por Çengel; Boles (2005): 

 

�� = &' (�ℎ� − ℎ�                                                          (5) 

Qf = h1-h4                                                                                                 (6) 

 

Tendo que h3>h4 e qf> 0, conclui-se que calor entra no sistema.  
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Figura 7 - Evaporador de um sistema de condicionamento de ar automotivo 

(DELMAR CENGAGE LEARNING, 2013, adaptado pelo autor) 

 

3.6.1.2. Condensador 

 
 É um trocador de calor onde ocorre a mudança de fase de vapor em alta pressão 

e transforma em líquido em alta pressão. É o elemento responsável pela rejeição de 

calor para o ambiente. Fica posicionado em frente ao evaporador e remove o calor pela 

passagem do fluxo de ar entre as aletas de arrefecimento e dos tubos, através do uso de 

uma ventoinha. A medida que o fluido percorre as serpentinas do condensador, o 

mesmo é arrefecido e condensado, devido à perda de energia térmica para um fluido de 

arrefecimento, geralmente água (DUARTE, 2013). 

 
Figura 8 - (A) Tubos e aletas (B) Fluxo da serpentina (C) Fluxo paralelo 

(DELMAR CENGAGE LEARNING, 2013, adaptado pelo autor) 
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A condensação ocorre quando a temperatura de vapor sofre um decréscimo até a 

temperatura de saturação Tsat. Tal fato ocorre quando o vapor entra em contato com uma 

superfície sólida de temperatura Ts, que é inferior à temperatura de saturação do vapor 

(ÇENGEL & GHAJAR, 2012). 

Conforme ciclo visto na figura 04 tem-se as equações propostas por Çengel & 

Boles (2005): 

 

�� = &' (�ℎ) − ℎ�                                                          (7) 

Qq = h3-h2                                                                                                 (8) 

 

 Tendo que h3<h2 e qc< 0, conclui-se que calor sai do sistema. Logo: 

 

�� =  #*	�� +  Qf                                                         (9)  

 

3.6.2. Compressor 

 

É um componente considerado como o “coração” do ar condicionado veicular. 

Ele bombeia fluido refrigerante por todo o sistema. Contém um lado de sucção, vapor 

frio e de baixa pressão; e um lado de compressão, vapor quente à alta pressão 

(DELMAR CENGAGE LEARNING, 2013). 

 

 
Figura 9 - Compressor um sistema de condicionamento de ar automotivo 

(DELMAR CENGAGE LEARNING, 2013, adaptado pelo autor) 
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O compressor fornece uma quantidade de energia ao refrigerante, chamada de 

potência de compressão (Wc), com a finalidade de obter a elevação de pressão 

necessária. O processo de compressão é isoentrópico para um processo ideal. Já no 

processo real, ele perde calor para o meio ambiente. Assim, para um regime permanente 

pode-se ter: 

  

#* = &' (�ℎ� − ℎ�                                                      (10) 

 
Duarte (2013) afirma que o compressor não opera termicamente isolado no 

sistema. Existe a transferência de pequenas quantidades de energia entre o ambiente e o 

fluido refrigerante que circula nesse elemento durante o processo de compressão. A 

direção do deslocamento de energia térmica ocorre em função do diferencial de 

temperaturas existente entre o ar envolvente ao compressor e ao fluido que circula no 

mesmo. Geralmente o aquecimento do compressor ocorre devido ao calor produzido 

pelo motor elétrico que o aciona. 

 
3.6.3. Válvula de Expansão Termostática 

 
 É um elemento que controla a entrada do fluido refrigerante no evaporador, onde 

seu controle de abertura/fechamento é baseado na temperatura, isto é, o 

superaquecimento na saída do evaporador. Quando a carga térmica é elevada e a 

temperatura de saída do evaporador é alta, a pressão sobre o diafragma da válvula 

aumenta, obrigando assim a válvula a abrir, permitindo o aumento do fluxo de 

refrigerante para o evaporador (DELMAR CENGAGE LEARNING, 2013). 

 

 
Figura 10 - Válvula de expansão termostática 

(DELMAR CENGAGE LEARNING, 2013, adaptado pelo autor) 
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Para a válvula de expansão termostática (VET) pode-se utilizar a relação descrita 

por Çengel; Boles (2005): 

 

h3 = h4                                                              (11) 

 

Assim, caracteriza-se o processo de expansão do fluido refrigerante como um 

processo isoentálpico. 

 

3.7. TRABALHO REVERSÍVEL E IRREVERSIBILIDADE 

 

O trabalho reversível, Wrev, é definido como a quantidade máxima de trabalho 

útil que pode ser produzida à medida que um sistema passa por um processo entre os 

estados inicial e final especificados. É o trabalho útil produzido quando o processo 

executado entre os estados inicial e final é executado de forma totalmente reversível 

(ÇENGEL; BOLES, 2005).  

De acordo com Çengel; Boles (2005):  

 

#
� = � -1 − /0
/�1                                                        (12) 

 

Se a transferência de calor for realizada a uma pressão constante, ocorre uma 

variação de entropia, ∆S, conforme autor anteriormente citado: 

 

ΔS =  4 56789
:                                                                (13) 

 

Para pressão constante, o trabalho reversível se torna: 

 

#' ver = Q – T0∆S = Q - 4 56789
:                                                  (14) 

O trabalho útil é dado por: 

 

#���� = # − ;< �=� − =�                                                  (15) 
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A irreversibilidade é um potencial de trabalho realizado. Representa a energia 

que poderia ter sido convertida em trabalho, mas não foi. É a diferença entre o trabalho 

reversível e o trabalho útil: 

 

> =  #' ver  -#���� =  Q −  4 56789
: − # −  ;< �=� − =�                            (16) 

 

3.8. REFRIGERANTES UTILIZADOS COMO FLUIDOS DE TRABALHO 

 

Desde a confirmação da destruição da camada de ozônio pelos CFCs, e das 

restrições impostas pelo Protocolo de Montreal ao uso destes refrigerantes, a indústria 

desenvolve compressores para o uso de refrigerantes alternativos (ALMEIDA, 2010). 

DUARTE [et al.] (2013) diz que um fluido refrigerante é todo aquele que 

apresenta uma elevada capacidade para “absorver” grandes quantidades de energia 

térmica durante o processo de evaporação a uma baixa temperatura, característica que o 

torna ideal para ser utilizado em sistemas de refrigeração que operam o ciclo de 

refrigeração por compressão de vapor (ar-condicionado, bomba de calor). 

 

3.8.1. R-134a 

 

R-134a é um HFC, que não degrada a camada de ozônio. Foi desenvolvido para 

substituir o R-12 em sistemas de refrigeração de médias e altas temperaturas de 

evaporação (acima de – 7º C). Sua classificação ASHRAE é: R-134a. 

Nos dias atuais o gás refrigerante R-134a (1,1,1,2-

DICLORODIFLUORMETANO) está sendo largamente utilizado em sistemas 

veiculares e é visto como alternativa também para aplicações em ar-condicionado 

residencial. O R-134a não é inflamável e explosivo, é um HFC que tem potencial nulo 

de destruição da camada de ozônio e um baixo efeito estufa. Possui toxicidade 

imperceptível comparado ao R-12. O R-134a apresenta boa miscibilidade com os óleos 

lubrificantes a base de Poliol Éster (POE’s), eliminando riscos explosivos no sistema.  

A Tabela 1 mostra as propriedades físicas do R-134a. 
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Tabela 1 - Propriedades do refrigerante R-134a (DUPONT BRASIL, 2014) 

 

Composição Química CH2FCF3 

Peso Molecular 102,03     g/mol 

Ponto de Ebulição (atmosfera) -26,06 °Ϲ 

Temperatura Crítica 
101,08 °Ϲ 

374,23 K 

Pressão Crítica 4060,3 Kpa (abs) 

Densidade Crítica 515,3 kg/m3 

Volume Crítico 0,00194 m3/kg 

ODP 0 
 

GWP 3200 
 

Lubrificante PAG / POE 
 

 

3.8.2. R-437a 

 

O R-437a é um fluido refrigerante HFC, de fácil utilização e que não degrada a 

camada de ozônio. Este produto substitui o R-12 e “blends” à base de HCFCs em 

sistemas de refrigeração doméstico, comercial e industrial e em condicionadores de ar 

automotivos. Sua classificação ASHRAE é: R-437a. 

Proporciona retrofit fácil, rápido e de baixo custo: Mais fácil que o retrofit com 

R-134a, pois em geral não requer modificações no sistema;não apresenta potencial de 

degradação da camada de ozônio: sua utilização não será interrompida devido ao 

Protocolo de Montreal; compatível com os lubrificantes a base de Óleo Mineral (OM), 

Alquilbenzeno (AB) ou Poliól Éster (POE), no caso dos condicionadores de ar 

automotivos também é compatível com o Polialquilenoglicol (PAG), onde na maioria 

dos casos, não é necessário substituir o tipo de lubrificante utilizado no sistema; permite 

continuar o uso de equipamentos projetados para HCFCs e CFCs;possui temperatura de 

descarga significativamente menor que o R-12: Possível prolongamento da vida útil do 

compressor; 

O R-437a é basicamente composto por: 

 

� HFC-125 (Pentafluoroetano): 19,5% do peso molecular; 

� HFC-134a (1,1,1,2 – Tetrafluoeretano): 78,5% do peso molecular; 
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� HC-600 (Butano): 1,4% do peso molecular; 

� HC-601 (Pentano): 0,6% do peso molecular. 

 

A Tabela 2 mostra as propriedades físicas do R-437a. 

 

Tabela 2- Propriedades do refrigerante R-437a (DUPONT BRASIL, 2014) 

 

Composição Química CF3CH2F/CF3CHF/C4H10/C5H12 

Peso Molecular 104 g/mol 

Ponto de Ebulição (atmosfera) -29 °Ϲ 

Temperatura Crítica 96 °Ϲ 

Pressão Crítica 4096 Kpa (abs) 

Densidade Crítica 513 kg/m3 

ODP 0 

GWP 1684 

Lubrificante POE / AB / OM 
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4. ANÁLISE EXPERIMENTAL 

 

Este capítulo trata-se da análise experimental realizada com a bancada ATR600, 

que simula um refrigerador automotivo. Falar-se-á dos procedimentos utilizados para 

análise, sendo estes baseados nas normas técnicas aplicadas nos métodos de ensaio de 

abaixamento de temperatura. Mostrar-se-á também a instrumentação utilizada no 

projeto, bem como os equipamentos utilizados em auxílio ao mesmo. Os resultados 

serão discutidos com base no estudo comparativo entre os fluidos. 

 

4.1. APARATO EXPERIMENTAL 

 

Com essa bancada foi feito um estudo de como se comporta a climatização do 

habitáculo do veículo quando se varia a rotação do motor elétrico que aciona o 

compressor.  

Os dados das temperaturas de evaporação e condensação, bem como pressões de 

alta e baixa e temperatura do habitáculo, serão obtidos através do software da bancada. 

Sensores estão distribuídos em pontos que permitam a aquisição dos mesmos. 

Para obtenção de dados não se fez necessária a instalação do software no 

computador. Bastou-se apenas realizar a cópia do aplicativo diretamente ao HD.  

A conexão é realizada a partir de um cabo serial DB9, que trabalha com o 

protocolo de comunicação RS-232. 

Na parte esquerda e superior da tela do programa de monitoramento estão 

localizadas as opções dos parâmetros do sistema de refrigeração que podem ser 

adquiridos: 

 

� Distribuição dos sensores de temperatura no habitáculo: Mostra como se 

encontram dispostos os sensores que fornecem os dados de temperatura em 

diversos pontos do habitáculo, conforme figura 11. 
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Figura 11 - Distribuição de temperatura no habitáculo da bancada (Manual do Aluno – 

Ar Condicionado Automotivo BIT9 
 

� Sistema de refrigeração: Apresenta os componentes do sistema de refrigeração, 

com seus respectivos valores de temperatura e pressão, conforme figura 12.  

 

 
Figura 12 - Representação do sistema de refrigeração (Manual do Aluno – 

Ar Condicionado Automotivo BIT9) 
 

� Gráficos: Mostram o comportamento das pressões (alta e baixa), temperaturas 

(evaporação e condensação) e tensões (eletroventiladores do condensador e do 

evaporador), como mostra exemplo na figura 13. 
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Figura 13 - Representação gráfica do comportamento das temperaturas no condensador 

(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 
 

4.2. BANCADA DE REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA ATR600 

 

A bancada de testes foi confeccionada de forma que possa se reconhecer os itens 

de um sistema de refrigeração automotiva, bem como realizar testes de seu 

funcionamento. É composta com componentes originais de condicionamento de ar 

automotivo, que permite avaliar o desempenho e tomar medidas dos parâmetros de 

funcionamento, que serão citados nos itens posteriores desse capítulo.  

Na figura 14 pode ser observada a representação da bancada. 

 

 
Figura 14 - Bancada ATR600 (Manual do Aluno – 

Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

A bancada experimental é constituída de três partes que permitem a investigação 

e simulação de testes dos parâmetros operacionais: 

- Circuito elétrico do conjunto; 

- Simulador de habitáculo; 

- Sistema de refrigeração automotivo real.  
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O circuito elétrico do conjunto de refrigeração automotiva substitui o sistema de 

geração de energia do veículo. Na figura 15 pode-se ver os componentes elétricos 

utilizados para o acionamento da bancada. 

 

 
Figura 15 - Circuito que simula o sistema de geração de energia do veículo (Manual do Aluno – 

Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

A chave geral de alimentação elétrica é acionada através de um disjuntor. Já o 

contator é acionado por uma chave localizada no painel da bancada. O inversor de 

freqüência é iniciado após a ligação do contator, e ajusta a velocidade do motor elétrico 

trifásico para girar o compressor. 

Além o inversor, o circuito é formado por um carregador de bateria que mantém 

o carregamento da corrente na bateria de modo a evitar a sua descarga. Este dispositivo 

eletrônico simula o alternador do veículo que mantém a bateria do veículo carregada 

Na figura 16 é mostrado o conjunto motor-compressor. O sistema de transmissão 

se dá através de correias. 

 

 
Figura 16 - Dispositivo simulador do alternador do veículo (Manual do Aluno – 

Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

O controle de velocidade do motor é realizado no painel por meio de um 

potenciômetro, visto na figura 17. 
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Figura 17 - Dispositivo de controle de velocidade do motor 
(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

A velocidade de 800 RPM corresponde à simulação do giro do motor do veículo 

em marcha lenta. Já a 4000 RPM corresponde a velocidade alta.  

O monitoramento da temperatura do habitáculo se dá através de sensores 

espalhados em vários pontos do mesmo. Um microcontrolador atua sobre esses 

elementos. Existe uma abertura lateral que permite a interferência externa da 

temperatura, simulando uma abertura de porta ou janela, por exemplo. 

O ar refrigerado pelo evaporador é conduzido por um duto conectado ao sistema 

de refrigeração ao habitáculo.  

 

4.3. MONITORAMENTO DAS TEMPERATURAS DO HABITÁCULO 

 

Após a conexão do computador via comunicação serial ao equipamento de 

refrigeração as temperaturas do habitáculo serão gerenciadas pelo software da bancada e 

mostradas nos pontos (círculos) do gráfico na tela. 

Existem vários sensores de temperatura distribuídos em todo o ambiente interno 

do habitáculo, que enviarão sinal ao software indicando os valores obtidos durante os 

ensaios. 

As temperaturas são identificadas pela variação de cores, e está numa faixa de 

15 a 35 oC. A identificação desses valores é mostrada através da seleção dos pontos 

pelos cursores. Nas figuras 18 e 19 se pode ver essa representação. 
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Figura 18 - Simulação de alta temperatura no monitoramento 

(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

 
Figura 19 - Simulação de temperatura ambiente no monitoramento 

(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

Quando o sistema é ligado, podem-se observar as variações das medidas de 

temperatura em diversos pontos do habitáculo. Através de um joystick pode-se adequar 

os set points de acionamento conforme necessidade de operação da bancada, como visto 

na figura 20. 

 

 
Figura 20 - Dispositivo de adequação dos Set points da bancada 

(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 
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4.4. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

 

Através dessa tela são mostrados os parâmetros de temperatura, pressão e 

tensões dos eletroventiladores nas diversas partes do sistema. Observam-se as mudanças 

de valores indicados na representação de circuito em forma de um ciclo de refrigeração. 

Assim pode-se analisar o estado de funcionamento do sistema. 

A temperatura de todo sistema pode ser monitorada também através dos 

gráficos. As mudanças nos valores dos mesmos podem ser indicadas como visto na 

figura 21. 

 

 
Figura 21 - Representação gráfica da distribuição da temperatura no habitáculo 

(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 
 

4.5. MUDANÇA DOS REFRIGERANTES NA BANCADA 

 

Para retirada do R-134a e inserção do R-437a foi utilizada uma bomba de vácuo 

de duplo estágio e 5 CFM de capacidade e uma unidade recolhedora, conforme conjunto 

mostrado nas figuras 22 e 23. 

 
Figura 22 - Conjunto para recolhimento do fluido R-134, foto do autor 

 



44 

 

 
Figura 23 - Unidade recolhedora, foto do autor 

 

Conforme especificações do fabricante, a carga máxima de fluido refrigerante no 

sistema é de 500g. Foi realizado o processo de recolhimento do R-134a e inserção do R-

437a.  

Inicialmente tinha-se uma carga de 400g (80% da carga total) de R-134a. Foi-se 

utilizado um recipiente parcialmente preenchido (com massa de 7,960 kg) e realocado o 

refrigerante para a mesma, totalizando após operação 8,360 kg.  

Após isso, utilizou-se um recipiente com R-437a (com 15,900 kg) e foi realizada 

a inserção do mesmo no sistema, com 400g. Com isso a massa final do recipiente ficou 

em 15,500 kg). A figura 24 mostra o monitoramento da pesagem dos recipientes. 

 
Figura 24 - Monitoramento da pesagem do recipiente com refrigerante R437a, foto do autor 

 

Almeida (2010) menciona que a umidade presente no sistema de refrigeração 

pode se combinar com a maioria dos refrigerantes utilizados, bem como reagir com o 

óleo lubrificante e com outros materiais do sistema. Tais reações químicas podem 

ocasionar danos no sistema, tais como: produção de compostos corrosivos, danos nos 
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selos das válvulas e paredes do cilindro, deterioração do óleo lubrificante, entre outros 

problemas físicos no sistema, reduzindo a vida útil do mesmo. 

Almeida ([et al.], 2010) diz que a ocorrência desses fatos influenciam 

diretamente na aquisição das variáveis, já que a formação de gelo no sistema interrompe 

o fluxo do fluido refrigerante. Efeitos como: aumento na pressão de descarga no 

compressor, aumento no subresfriamento, aumento da temperatura na região de 

saturação do condensador, redução da pressão de sucção, redução da temperatura na 

região de saturação do evaporador; podem ser notados caso haja umidade presente no 

sistema. 

Para obtenção do vácuo no sistema, foi utilizada uma bomba de vácuo de 5 CFM 

(conforme figura 22). Foi recolhido o fluido refrigerante com a unidade recolhedora de 

gases, realizadas as conexões das mangueiras de serviço no sistema, inserção do 

manifold. Após isso foi acionada a bomba de vácuo e abertos os registros do manifold. 

Após obter a carga de fluido refrigerante necessária, o sistema foi desligado, 

A inserção do novo refrigerante foi realizado pelo lado de baixa, na fase de 

vapor. A carga do sistema foi verificada com o uso de uma balança digital, que permitia 

o controle da quantidade de fluido a ser dosado.  

Conforme indicações do fabricante da bancada, foram incluídos 80% da 

capacidade total de carga, equivalente a 400g gás. Foi retirado todo o R-134a presente 

no sistema e adicionada a carga mencionada anteriormente de R-437a. 

 

4.6. AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

A aquisição de dados foi realizada toda de forma manual, pois o sistema não 

permitia transferência de informações para computador. Apenas o monitoramento era 

realizado via software.  

Foram colhidos dados de temperatura (entrada e saída, tanto do evaporador 

como do condensador), pressões de alta e de baixa, tensões nos eletroventiladores do 

condensador e evaporador (esse parâmetro regia a rotação dos mesmos), as rotações no 

motor elétrico que acionava o compressor, temperatura e umidade no ambiente do 

ensaio. 

Todos os dados obtidos foram armazenados em uma planilha do Excel. Os 

mesmos eram colhidos a cada 10 minutos.  
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As medições de temperatura se deram em 05 pontos: Entrada e saída do 

condensador, entrada e saída do evaporador e temperatura ambiente. 

Com relação à tensão, o próprio software fornecia os dados de tensão nos 

eletroventiladores. 

As pressões de alta e baixa podiam ser adquiridas via interface do software, onde 

os sinais eram recebidos através dos transdutores de pressão, localizados na saída do 

condensador e entrada do compressor, conforme figura 25. 

 

 
Figura 25 - Transdutor de pressão, foto do autor 

 

Almeida (2010) menciona que a parada de uma máquina frigorífica, quando é 

atingida a temperatura desejada na câmara a ser refrigerada, e o seu inicio de 

funcionamento, esta temperatura se eleva a um valor prefixado, devem ser automáticas.  

O circuito trabalha da seguinte forma: um pressostato comanda eletricamente a 

embreagem magnética do compressor e do eletroventilador do condensador. Este 

componente é composto por dois pressostatos em um mesmo invólucro. O primeiro 

pressostato comanda o compressor. É acionado quando existe pressão mínima no 

sistema, não permitindo que o compressor funcione em vazio (sem fluido refrigerante), 

este é desacionado quando a pressão do fluido refrigerante está muito elevada, 

protegendo o sistema de possíveis vazamentos, explosões e travamento do compressor. 

O segundo pressostato aciona a velocidade alta do eletroventilador do condensador 

quando a pressão do sistema está alta, resfriando o fluido refrigerante, 

conseqüentemente abaixando a pressão (Manual do aluno – Ar condiocionado 

automotivo BIT09). 

Na figura 26 observa-se o circuito elétrico da bancada de refrigeração. 
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Figura 26 - Circuito elétrico da bancada de refrigeração (Manual do Aluno – 
Ar condicionado automotivo BIT09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. MÉTODOS DE ENSAIO 

 

Almeida (2010) menciona que a norma NBR 12863 (1993) padroniza a 

construção de câmaras utilizadas nos ensaios de refrigeradores, congeladores e 

aparelhos similares aos de uso doméstico.  

A câmara em questão (bancada ATR 600) é dotada de toda instrumentação 

necessária que permita medir os parâmetros funcionais como: pressões de alta e baixa, 

temperaturas na entrada e saída do evaporador e temperaturas na entrada e saída do 

condensador.  

A bancada estava em um ambiente que não permitia influencia de elementos 

externos (irradiações ou ar, por exemplo).  

Entretanto, no início dos ensaios, foi verificada uma falha no isolamento da 

bancada. A parte inferior da mesma ficava próximo do motor elétrico de acionamento 

do sistema, e temperatura do mesmo influenciava nas medições da temperatura do 

interior do habitáculo. Tal problema foi eliminado com a inserção de isolamento, a base 

de isopor, ao redor da câmara, conforme figura 27. 
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Figura 27 - Isolamento colocado ao redor do habitáculo, foto do autor 

 

Almeida (2010) cita que a norma NBR 12867 (1993) padroniza o 

posicionamento dos sensores na câmara a ser ensaiada, nas medições de temperatura. Os 

sensores devem estar alocados em diversos pontos (com aproximação máxima de 25 

mm do ponto de medição e afastado de qualquer superfície).  

Para bancada em questão, os sensores estão alocados na entrada e na saída do 

condensador, entrada e saída do evaporador e por todo habitáculo da câmara. 

A temperatura ambiente deve-se manter constante dentro de ± 0,5oC durante os 

períodos de ensaio. A umidade relativa do ar deve ser controlada de acordo com as 

especificações do ensaio. Quando a mesma não for citada, deve estar entre 45% e 75%. 

Almeida (2010) comenta que a norma NBR 12868 (1993) dita o método para se 

determinar: corrente e potência absorvidas, desempenho e o regime de funcionamento 

do equipamento, ao reduzir a temperatura interna, quando submetido às condições 

específicas da temperatura ambiente. Devem ser utilizados durante o ensaio: câmara de 

ensaios, instrumentação adequada para aquisição de temperatura, corrente elétrica e 

potência, bem como sensores de temperatura e cronômetro. Todo aparelho deve sofrer 

amaciamento de, no mínimo, 24 horas, antes do ensaio e em condições normais de uso, 

sem carga térmica e na temperatura ambiente, de acordo com a norma NBR 12867 

(1993). 

 

4.8. MODIFICAÇÕES NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

 

Conforme necessidades regionais foram realizadas algumas modificações na 

bancada. A mesma foi fabricada no estado de São Paulo, cuja tensão de operação 

trifásica é de 220 v. 
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Foi realizada a mudança na ligação interna do motor elétrico de indução WEG 

que aciona o compressor. O mesmo estava ligado em delta (tensão 220 v), e foi religado 

em estrela (tensão de 380 v) para adequação à realidade do estado do Rio Grande do 

Norte, conforme visto nas figuras 28, 29 e 30. 

 

 
Figura 28 - Ligação em triângulo: Tensão 220 v (Apostila de instalações industriais SENAI, 2002) 

 

 
Figura 29 - Ligação em estrela: Tensão 380 v (Apostila de instalações industriais SENAI, 2002) 

 

 
Figura 30 - Características do motor utilizado para acionar o compressor (WEG) 

 

Mudou-se também o inversor de freqüência que realiza o controle da rotação do 

motor. Anteriormente era o modelo CFW10 da WEG. Pela mesma razão do motor 

elétrico, o mesmo foi modificado para o modelo CFW08, que se adequava à tensão do 

estado, com esquemas de ligações conforme figuras 31 e 32. 
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Figura 31 - Esquema elétrico para o inversor de freqüência CFW10 

(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

 
Figura 32 - Esquema elétrico para o inversor de freqüência CFW08  

(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

 

Com a mudança do inversor, foi-se necessário também a alteração dos 

parâmetros de programação e nos chaveamento dos contatos nos bornes do mesmo, 

visto abaixo na figura 33.  
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Figura 33 - Chave de contato para o inversor de freqüência CFW08 

(Manual do Aluno – Ar Condicionado Automotivo BIT9) 

 

 

4.9. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Os ensaios foram iniciados com o fluido refrigerante original R-134a. Foi 

aplicada uma carga de 400g (80% da capacidade), recomendado pelo fabricante. Com 

isso, conseguiu-se uma referência inicial para as comparações. Com a finalização da 

primeira etapa, foram realizados os ensaios com o R-437a, utilizando também uma 

carga de 400g. 

Foram obtidos dados das temperaturas na entrada e saída do condensador, entrada e 

saída do evaporador, pressões de alta e baixa e tensões de trabalho dos eletroventiladores do 

condensador e evaporador.  Todas as análises foram feitas após o sistema atingir uma 

equalização da distribuição de temperatura (entrar em regime permanente), que levou uma 

média de 40 minutos. 

Os ensaios tiveram duração média de 02:30 horas, com todos os parâmetros citados 

anteriormente sendo monitorados de forma constante, para uma melhor avaliação dos 

refrigerantes escolhidos para análise.  

Devido a não ter-se uma ambiente de ensaio normalizado e sem climatização, houve 

um cuidado maior para que o habitáculo estivesse bem vedado e que a sala onde foi 

realizado o ensaio se mantivesse fechada, a fim de evitar que fatores externos como ruído e 

temperatura exteriores interferissem nos ensaios. 

Foram variadas as rotações do eletroventilador do evaporador (tal como é realizado 

em veículos automotivos), entre +7 Vcc (velocidade V2 do painel) e + 12 Vcc (Velocidade 

V4). Para o condensador, foi mantida a rotação máxima (tensão aplicada de +12 Vcc). 

Com a aquisição de todos os dados anteriormente citados, utilizou-se o software 

DUPREX 3.2 da DuPont para aquisição dos parâmetros: coeficiente de performance, calor 

rejeitado pelo condensador, calor absorvido pelo evaporador, trabalho do compressor e os 

diagramas p-h. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta como se comportaram os fluidos de trabalho durante os 

ensaios, bem como o comportamento do sistema com a variação das velocidades nos 

eletroventiladores do condensador e evaporador e as variações das propriedades 

termodinâmicas na bancada ATR600. 

 

5.1. COEFICIENTE DE PERFORMANCE (COP) 

 

As figuras 34, 35 e 36, juntamente com os dados das tabelas 03, 04 e 05 

representam o comportamento do COP para com a relação às medições efetuadas. O 

ambiente estava a uma temperatura média de 30ºC. 

 

 
Figura 34 - Variação do coeficiente de performance para o motor elétrico a 800 rpm e 

diferentes rotações do eletroventilador do evaporador 

 

Tabela 3 - Valores do COP para com relação às velocidades do eletroventilador do evaporador, 
com motor elétrico na rotação de 800 rpm
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Figura 35 - Variação do coeficiente de performance para o motor elétrico a 1600 rpm e diferentes rotações do 

eletroventilador do evaporador 

 

Tabela 4 - Valores do COP para com relação às velocidades do eletroventilador do evaporador, 
com motor elétrico na rotação de 1600 rpm 

 

 

 
Figura 36 - Variação do coeficiente de performance para o motor elétrico a 2400 rpm e diferentes rotações do 

eletroventilador do evaporador 
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Tabela 5 - Valores do COP para com relação às velocidades do eletroventilador do evaporador, 
com motor elétrico na rotação de 2400 rpm 

 

 

 

Fazendo-se as médias dos valores encontrados nas tabelas 03, 04 e 05, observa-

se que: 

 

� Na rotação de 800 rpm, o menor COP médio foi de valor 4,35 (rotação V2 do 

evaporador no fluido R-134a) e que o maior valor médio foi de 5,64 (rotação V3 

do fluido R-437a). O COP para o refrigerante R-437a apresentou 19% maior 

para essa rotação; 

� Para a rotação de 1600 rpm, o menor COP médio foi de valor 2,22 (rotação V2 

do evaporador no fluido R-134a) e que o maior valor médio foi de 2,76 (rotação 

V3 do fluido R-134a). Para essa rotação, o fluido padrão teve melhor 

desempenho do que o R-437a (3,47% maior); 

� Já para a rotação de 2400 rpm, o menor COP médio foi de valor 1,60 (rotação 

V4 do R-437a) e que o maior valor médio foi de 2,01 (rotação V3 do fluido R-

134a). Para essa rotação, o COPdo refrigerante alternativo (R-437a) foi 20% 

menor do que no fluido padrão (R-134a). 
 

Como os valores de COP no fluido R-437a apresentou maiores valores para as 

rotações mais baixas, comparadas ao fluido padrão (R-134a), para o DROP-IN pode 

haver a necessidade de alterações nos parâmetros nos componentes do sistema de 

refrigeração da bancada. 



55 

 

Afirma-se também que para o estudo em questão, quanto maior a rotação do 

evaporador e do motor elétrico que aciona o sistema, menor será o desempenho do 

mesmo. 

5.2. CALOR REJEITADO PELO CONDENSADOR (QC) 

 

As figuras 37, 38 e 39, juntamente com os dados das tabelas 06, 07 e 08 

representam o comportamento do calor rejeitado pelo condensador para com relação às 

medições efetuadas.  

 

 
Figura 37 - Variação do calor rejeitado pelo condensador para o motor elétrico a 800 rpm 

 

 

Tabela 6 - Valores do calor rejeitado pelo condensador para o motor elétrico a 800 rpm 
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Figura 38 - Variação do calor rejeitado pelo condensador para o motor elétrico a 1600 rpm 

 

Tabela 7 - Valores do calor rejeitado pelo condensador para o motor elétrico a 1600 rpm 

 

 

 

 
Figura 39 - Variação do calor rejeitado pelo condensador para o motor elétrico a 2400 rpm 
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Tabela 8 - Valores do calor rejeitado pelo condensador para o motor elétrico a 2400 rpm 

 

 

 

Fazendo-se as médias dos valores encontrados nas tabelas 06, 07 e 08, observa-

se que: 

� Na rotação de 800 rpm, o menor valor médio de calor rejeitado foi de124,10 kW 

(rotação V3 do evaporador no fluido R-437a) e que o maior valor médio foi de 

129,11 kW (rotação V2 do fluido R-134a). O calor rejeitado no R-437a foi 3% 

menor do comparado ao R-134a. 

� Para a rotação de 1600 rpm, o menor valor médio de calor rejeitado foi de142,38 

kW (rotação V3 do evaporador no fluido R-134a) e que o maior valor médio foi 

de 151,39 kW (rotação V2 do fluido R-134a). Para essa rotação, o fluido padrão 

teve melhor menor rejeição de calor do que o R-437a (1,20%); 

� Já para a rotação de 2400 rpm, menor valor médio de calor rejeitado foi de 

156,61 kW (rotação V3 do R-134a) e que o maior valor médio foi de 169,66 kW 

(rotação V4 do fluido R-437a). Para essa rotação, afirma-se que o calor rejeitado 

do R-134a foi 6,17% menor do que no fluido alternativo (R-437a). 

 

Como os valores de rejeição de calor no fluido R-437a foram maiores para 

grande parte das rotações do evaporador, comparadas ao fluido padrão (R-134a), para o 

DROP-IN pode haver a necessidade de alterações nos parâmetros nos componentes do 

sistema de refrigeração da bancada. 

Afirma-se também que para o estudo em questão, quanto maior a rotação do 

evaporador e do motor elétrico que aciona o sistema, para as rotações de 1600 e 2400 

rpm, a rejeição de calor será maior. 
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5.3. CALOR ABSORVIDO PELO EVAPORADOR (QE) 

 

As figuras 40, 41 e 42, juntamente com os dados das tabelas 09, 10 e 11 

representam o comportamento do calor absorvido pelo evaporador para com relação às 

medições efetuadas.  

 

 
Figura 40 - Variação do calor absorvido pelo evaporador para o motor elétrico a 800 rpm 

 

 

Tabela 9 - Valores do calor absorvido pelo evaporador para o motor elétrico a 800 rpm 
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Figura 41 - Variação do calor absorvido pelo evaporador para o motor elétrico a 1600 rpm 

 

Tabela 10 - Valores do calor absorvido pelo evaporador para o motor elétrico a 1600 rpm 

 

 
 

 

 
Figura 42 - Variação do calor absorvido pelo evaporador para o motor elétrico a 2400 rpm 
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Tabela 11 - Valores do calor absorvido pelo evaporador para o motor elétrico a 2400 rpm 

 

 

Fazendo-se as médias dos valores encontrados nas tabelas 09, 10 e 11, observa-

se que: 

 

� Na rotação de 800 rpm, o menor valor médio de calor absorvido foi de 106,07 

kW (rotação V2 do evaporador no fluido R-134a) e que o maior valor médio foi 

de 106,40 kW (rotação V4 do fluido R-437a). O calor absorvido no R-437a foi 

0,23% maior do comparado ao R-134a. 

� Para a rotação de 1600 rpm, o menor valor médio de calor absorvido foi de 

106,15 kW (rotação V3 do evaporador no fluido R-134a) e que o maior valor 

médio foi de 108,40 (rotação V4 do fluido R-437a). Para essa rotação, o fluido 

padrão teve 1,12% a menos de calor absorvido comparado ao R-437a; 

� Já para a rotação de 2400 rpm, menor valor médio de calor absorvido foi de 

106,79 kW (rotação V3 do R-134a) e que o maior valor médio foi de 107,19 kW 

(rotação V2 do fluido R-437a). Para essa rotação, afirma-se que o calor 

absorvido do R-134a foi 0,21% menor do que no fluido alternativo (R-437a). 

 

Como os valores de absorção de calor no fluido R-437a foram muito próximas 

para todas as rotações do evaporador, comparadas ao R-134a, para o DROP-IN não há a 

necessidade de alterações nos parâmetros nos componentes do sistema de refrigeração 

da bancada.’ 

Afirma-se também que para o estudo em questão, as rotações do evaporador e do 

motor elétrico que aciona o sistema, não tiveram grandes influencias para o fator 

absorção de calor. 
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5.4. POTÊNCIA DO COMPRESSOR (WC) 

 

As figuras 43, 44 e 45, juntamente com os dados das tabelas 12, 13 e 14 

representam o comportamento do trabalho realizado pelo compressor para com relação 

às medições efetuadas.  

 

 
Figura 43 - Variação do trabalho realizado pelo compressor para o motor elétrico a 800 rpm 

 

 

Tabela 12 - Valores do trabalho realizado pelo compressor para o motor elétrico a 800 rpm 

 

 
 

 

 
Figura 44 - Variação do trabalho realizado pelo compressor para o motor elétrico a 1600 rpm 

 



62 

 

 

Tabela 13 - Valores do trabalho realizado pelo compressor para o motor elétrico a 1600 rpm 

 

 

 

 
Figura 45 - Variação do trabalho realizado pelo compressor para o motor elétrico a 2400 rpm 

 

 

Tabela 14 - Valores do trabalho realizado pelo compressor para o motor elétrico a 2400 rpm 

 

 

 

Fazendo-se as médias dos valores encontrados nas tabelas 12, 13 e 14, observa-

se que: 
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� Na rotação de 800 rpm, o menor valor médio da potência do compressor foi de 

17,71 kW (rotação V3 do evaporador no fluido R-437a) e que o maior valor 

médio foi de 23,04 kW (rotação V2 do fluido R-134a). Otrabalho realizado pelo 

compressor no R-437a foi 23,84% menor comparado ao R-134a. 

� Para a rotação de 1600 rpm, o menor valor médio da potência do compressor foi 

de 36,22 kW (rotação V3 do evaporador no fluido R-134a) e que o maior valor 

médio foi de 45,00 kW (rotação V2 do fluido R-134a). O fluido R-134a 

apresentou 1,43% menor para esse parâmetro. 

� Já para a rotação de 2400 rpm, menor valor médio da potência do compressor foi 

de 49,82 kW (rotação V3 do R-134a) e que o maior valor médio foi de 62,47 

kW (rotação V4 do fluido R-437a). Para essa rotação, afirma-se que o trabalho 

realizado pelo compressor do R-134a foi 16,56% menor do que no fluido 

alternativo (R-437a). 

 

Observou-se que para os dois fluidos o trabalho realizado pelo compressor 

aumentou com a variação das combinações de rotações do evaporador e do motor 

elétrico que aciona o compressor. Houve grande disparidade entre os valores 

encontrados quando se faziam as variações de rotação. Para o DROP-IN, poderão ser 

realizadas alterações nos parâmetros nos componentes do sistema de refrigeração da 

bancada, levando em consideração o fator trabalho realizado pelo compressor. 

 

5.5. TENSÕES ELÉTRICAS APLICADAS NOS ELETROVENTILADORES DO 

EVAPORADOR 

 

As figuras 46, 47 e 48, juntamente com os dados das tabelas 15, 16 e 17 

representam o comportamento do trabalho realizado pelo compressor para com relação 

às medições efetuadas.  
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Figura 46 - Variação da tensão elétrica  no eletroventilador do evaporador para o motor elétrico a 800 rpm 

 
 

Tabela 15 - Valores da variação da tensão elétrica no eletroventilador do evaporador para o motor elétrico a 
800 rpm 

 

 

 

 
Figura 47 - Variação da tensão elétrica no eletroventilador do evaporador para o motor elétrico a 1600 rpm 
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Tabela 16 –Valores da variação da tensão elétrica  no eletroventilador do evaporador para o motor elétrico a 
1600 rpm 

 

 

 

 
Figura 48 - Variação da tensão elétrica no eletroventilador do evaporador para o motor elétrico a 2400 rpm 

 

 

Tabela 17 – Valores da variação da tensão elétrica no eletroventilador do evaporador para o motor elétrico a 
2400 rpm 

 

 

 

Fazendo-se as médias dos valores encontrados nas tabelas 15, 16 e 17, observa-

se que: 
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� Na rotação de 800 rpm, o menor valor médio de tensão nos eletroventiladores do 

evaporador foi de 7,24 V(rotação V2 do evaporador no fluido R-437a) e que o 

maior valor médio foi de 10,95 V(rotação V4 do fluido R-134a). Fazendo a 

razão de ambos, afirma-se que a tensão nos eletroventiladores no fluido R-437a 

foi 3,91% menor do comparado ao R-134a. 

� Na rotação de 1600 rpm, o menor valor médio de tensão nos eletroventiladores 

do evaporador foi de 7,38V (rotação V2 do evaporador no fluido R-437a) e que 

o maior valor médio foi de 10,78 V(rotação V4 do fluido R-134a). Fazendo a 

razão de ambos, afirma-se que a tensão nos eletroventiladores no fluido R-437a 

foi 2,46% menor do comparado ao R-134a. 

� Na rotação de 2400 rpm, o menor valor médio de tensão nos eletroventiladores 

do evaporador foi de 7,25 V(rotação V2 do evaporador no fluido R-437a) e que 

o maior valor médio foi de 10,75 V(rotação V4 do fluido R-134a). Fazendo a 

razão de ambos, afirma-se que a tensão nos eletroventiladores no fluido R-437a 

foi 3,47% menor do comparado ao R-134a. 

 

Observou-se que para os dois fluidos a tensão aplicada nos eletroventiladores do 

evaporadoraumentou devido à mesma ter relação direta com a rotação dos mesmos 

Quanto maior a tensão aplicada, maior a rotação dos eletroventiladores. Para o DROP-

IN, não será necessária alteração nas tensões de trabalho, pois as mesmas tiveram 

comportamentos muito parecidos nos ensaios. 

 

5.6. DIAGRAMAS PRESSÃO VERSUS ENTALPIA (P-H) 

 

Após aquisição dos dados de pressão de alta e baixa, foram encontradas as 

temperaturas de saturação para ambos R-134a e R-437-a. As temperaturas de sub-

resfriamento e superaquecimento foram encontradas pelas seguintes relações: 

 

TSUPERAQUECIMENTO = TSAIDAEVAPORADOR – TSATURAÇÃO                              (27) 

TSUB-RESFRIAMENTO = TSATURAÇÃO –TSAIDACONDENSADOR                               (28) 

 

As temperaturas de saída do evaporador e do condensador eram fornecidas pelo 

software supervisório da bancada.  



67 

 

Com os parâmetros em questão (pressão de alta e de baixa e temperaturas de 

superaquecimento e sub-resfriamento) foi possível obter os diagramas P-h para os 

refrigerantes em estudo. 

Para simular os diagramas P-h foi trabalhado o software DUPREX 3.2 (DuPont), 

do fabricante dos fluidos refrigerantes. 

As simulações foram realizadas utilizando uma eficiência isoentrópica do 

compressor de 65%. 

As figuras 49, 50 e 521mostram o diagrama P-h para as rotações no compressor 

de 800, 1600 e 2400 RPM respectivamente, no fluido R-134a. 

 

 
Figura 49 - Diagrama P-h para rotação de 800 RPM no fluido R-134a 

 

 
Figura 50 - Diagrama P-h para rotação de 1600 RPM no fluido R-134a 
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Figura 51 - Diagrama P-h para rotação de 2400 RPM no fluido R-134a 

 

As figuras 52, 53 e 54 mostram o diagrama P-h para as rotações no compressor 

de 800, 1600 e 2400 RPM respectivamente, no fluido R-437a. 

 

 
Figura 52 - Diagrama P-h para rotação de 800 RPM no fluido R-437a 

 

 
Figura 53 - Diagrama P-h para rotação de 1600 RPM no fluido R-437a 
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Figura 54 - Diagrama P-h para rotação de 800 RPM no fluido R-437a 

 

Almeida (2010) menciona que o COP com alto valor justifica um menor tempo 

de abaixamento de temperatura para os hidrocarbonetos, e a vazão em massa acarreta 

diretamente na obtenção de valores de capacidade de refrigeração e condensação 

próximos. Para o estudo em questão, a vazão mássica no R-134a foi de 0,0063 g/s. Já no 

R-437a esse valor foi em torno de 0,634 kg/s, 100 vezes maior. 

Nota-se também, pelas tabelas comparativas, que para os valores dos parâmetros 

de efeito de refrigeração (qe) e de trabalho de compressão específico w) para o R-437a 

também são superiores, comparados ao R-134a. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados mostraram que a utilização do R-437a com carga igual ao do R-134a 

apresentou desempenho inferior ao R-134a. O COP obtido para o gás em questão foi 19% 

menor que o do fluido recomendado pelo fabricante para a maior parte das situações 

ensaiadas. 

Para as pressões de condensação e evaporação trabalhadas, o drop-in é permitido 

sem alterações imediatas no condensador e no evaporador. 

O aumento da RPM do motor promove a redução do coeficiente de performance do 

AC AUTOMOTIVO para ambos os refrigerantes estudados. 

Com as tensões de trabalho de valores intermediários (rotação V3) nos 

eletroventiladores do evaporador foram obtidos os maiores valores de COP. À medida que 

essas tensões foram aumentando, juntamente com a rotação dos mesmos, o COP reduzia. 

O maior COP, de valor 5,64 do KIT DIDATICO AC AUTOMOTIVO ocorreu em 

800 RPM do motor e nas velocidades V3doeletroventilador do evaporador, no fluido R-

437a;  

Cerca de 33% das condições avaliadas, o desempenho do refrigerante R-437a foi 

melhor que o R-134a. 

Com o motor a 2400 RPM o COP foi menor para as diferentes velocidades 

doeletroventilador do evaporador. 

O desenvolvimento da simulação computacional utilizando o software DUPREX 3.2 

permitiu verificar os parâmetros termodinâmicos para os fluidos refrigerantes avaliados, 

bem como analisar as propriedades termo físicas dos mesmos. 

 O R-437a é mais viável devido a não causar danos ao meio ambiente. O mesmo 

possui ODP e GWP nulos, atendendo assim a requisitos ambientais propostos pelas 

reuniões citadas no item 1.1 deste projeto. 

 

Propõem-se como sugestão para trabalhos futuros : 

 

� Inserção de um dispositivo variador de tensão no condensador de um refrigerador 

doméstico para avaliação da performance do mesmo; 

� Performance comparativa entre R-437a e R-134a para drop-in em um condicionador 

de ar doméstico; 

� Estudo de isolamento térmico para o habitáculo da bancada KIT DIDATICO AC 

AUTOMOTIVO e comparações dos parâmetros termodinâmicos para cada 

isolamento. 
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