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RESUMO 

 

Os refrigeradores de uso doméstico são equipamentos que apresentam uma parcela 

significativa do consumo de energia elétrica nas residências brasileiras. O uso destes 

equipamentos com baixa eficiência energética contribui para o aumento do consumo de 

energia. A eficiência energética de um refrigerador é função da interação o fluido refrigerante 

e os componentes do ciclo termodinâmico. Alterações na carga e/ou natureza do refrigerante 

podem modificar as pressões de condensação e/ou evaporação. A capacidade volumétrica do 

compressor, a vazão mássica de refrigerante e a potência de compressão são parâmetros 

dependentes das pressões de evaporação e condensação. Assim, os dispositivos de expansão 

exercem um papel importante no equilíbrio destas pressões, sendo fundamentais para o 

melhor desempenho do ciclo de refrigeração. A presente pesquisa experimental tem como 

propósito investigar a sensibilidade dos parâmetros de desempenho de um refrigerador 

doméstico operando com R134a e em diferentes pressões de evaporação. Para tanto, um 

refrigerador de pequeno porte foi instrumentado com sensores de temperatura, de pressão e de 

outras variáveis de interesse, instalados ao longo do circuito frigorífico, de modo a permitir o 

mapeamento térmico e a avaliação dos parâmetros de desempenho do equipamento. A 

variação da perda de carga no fluido refrigerante resultante da atuação da válvula de expansão 

de ajuste micrométrico modifica a temperatura de evaporação, influenciando sensivelmente os 

parâmetros de desempenho do ciclo termodinâmico de refrigeração.  

 

 

Palavras-chave: Refrigerador. Válvula de Expansão. Coeficiente de Desempenho. R134a. 

 



ABSTRACT 

 

Household refrigerators are equipments that represent a significant portion on the 

eletricity consumption of Brazilian homes. The use of these devices with low energy 

efficiency contributes to increase the energy consumption. The energy efficiency of a 

refrigerator is a function of the interaction between the coolant fluid and the components of 

the thermodynamic cycle. Changes in load and/or nature of the coolant may modify the 

condensing and/or evaporation pressures. The volumetric capacity of the compressor, the 

mass flow of coolant and the compression power are dependent parameters of the 

condensation and evaporation pressures. Thus, the expansion devices exert an importante role 

in the balance of these pressures, being fundamental for the better performance of the 

refrigeration cycle. This experimental research aims to investigate the sensitivity of the 

performance parameters of a household refrigerator operating with R134a and at different 

evaporation pressures. Therefore, a small refrigerator was instrumented with temperature, 

pressure sensors and other variables of interest, installed along the cooling circuit, in order to 

allow the thermal mapping and the evaluation of the equipment performance parameters. The 

variation of  pressure loss in the coolant fluid resulting from the operation of the expansion 

valve with micrometric adjustment that modifies the evaporation temperature, influencing 

significantly the performance parameters of the thermodynamic refrigeration cycle 

 

Keywords: Refrigerator. Expansion Valve. Coefficient of Performance. R134a. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considera-se que, no mundo moderno, devido ao aquecimento global, há cada vez 

mais a necessidade de eficiência nos sistemas energéticos e, em particular, nos de refrigeração 

e condicionamento de ar. Desta forma, na produção de congeladores e refrigeradores 

comerciais buscam-se formas eficientes para se evitar o desperdício de energia, havendo, 

assim, um incentivo às entidades científicas, na atualidade, para a pesquisa de diferentes 

formas e mecanismos de se obter um uso mais racional de energia. O ciclo de refrigeração por 

compressão mecânica de vapor é o método convencional mais utilizado para processos de 

refrigeração, entretanto, as pesquisas para aprimoramento desses ciclos térmicos estimulam a 

busca de soluções alternativas para o melhoramento da eficiência dos dispositivos e circuitos 

de refrigeração. 

Os dispositivos de expansão no circuito de refrigeração têm como função receber o 

fluido refrigerante sub-resfriado em alta pressão, proveniente do condensador, e regular o 

fluxo do refrigerante ou vazão que chega ao evaporador, mantendo uma diferença de pressão 

adequada entre os lados da pressão alta e da pressão baixa do sistema de refrigeração. Ajustar 

a quantidade de fluido refrigerante que entra no evaporador, visto que uma massa de 

refrigerante no estado líquido passará mais facilmente através do dispositivo de expansão que 

a mesma massa de refrigerante no estado gasoso. Assim sendo, o vapor do refrigerante não 

condensado entra no dispositivo de expansão, o fluxo de massa será reduzido, o que permite 

ao refrigerante mais tempo de arrefecimento no condensador. Por outro lado, se o refrigerante 

líquido for acumulando no condensador, a pressão e a temperatura aumentarão, resultando em 

um aumento de fluxo de massa de refrigerante. 

Com isso, a pressão do refrigerante diminui à medida que flui pelos evaporadores, 

ocorrendo o efeito de queda de pressão no desempenho do sistema, e assim o compressor 

precisa bombear de uma pressão de sucção ainda mais baixa, o que resulta num aumento de 

potência requisitada. Por outro lado, uma maior velocidade de refrigerante pode ser atingida 

se uma maior queda de pressão for permitida, o que melhora o coeficiente de transferência de 

calor. 

O grau de superaquecimento na saída do evaporador influencia na eficiência ou na 

eficácia da capacidade de refrigeração, quando o superaquecimento elevado reduz a 

efetividade do evaporador e, consequentemente, a capacidade de refrigeração. Por outro lado, 

a inundação do evaporador pode provocar um “golpe de hidráulico” no compressor. Desse 

modo, as inovações de sistemas, utilizando os conceitos de tecnologia da automação, são 
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usadas para reduzir o consumo de energia, mas os benefícios estão também relacionados à 

segurança, à preservação do meio ambiente e à redução da emissão de gases refrigerantes ao 

meio ambiente, os quais agridem a camada de ozônio. Essas substâncias (gases) atualmente 

possuem boas propriedades termodinâmicas para um melhor desempenho dos refrigeradores e 

condicionadores de ar. 

Assim sendo, o desafio do presente trabalho é investigar no desempenho de um 

refrigerador, ajustando a expansão para as condições atmosféricas locais e introduzindo uma 

válvula de expansão micrométrica no ciclo de refrigeração para possibilitar a variação da 

queda de pressão entre o condensador e o evaporador, sem perder o efeito regenerador de sub-

resfriamento na saída do condensador e de superaquecimento na saída do evaporador. Para 

isso, o refrigerador foi ensaiado na condição original e depois modificada para diferentes 

cargas térmicas, sendo avaliados os parâmetros de operação, o consumo de energia e o 

coeficiente de performance (COP). 

A partir disso, este trabalho foi estruturado para demonstrar a importância da 

modificação sugerida no protótipo instalado, como a seguir: o capítulo 1 mostra uma breve 

introdução da necessidade da pesquisa, no intuito de contribuir para o uso racional da 

sociedade na eficácia energética; o capítulo 2 traz a revisão bibliográfica; o capítulo 3 

apresenta os equipamentos utilizados na montagem do aparato experimental e na aquisição e 

tratamento dos dados obtidos; no capítulo 4 são apresentados os resultados e discussões, 

indicando os cenários de desempenho para as condições experimentais e seus impactos no 

sistema; e, por fim, no capítulo 5 encontram-se as conclusões da investigação, as quais 

apontam os aperfeiçoamentos necessários ao equipamento experimental e as sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 FUNCIONAMENTOS TEÓRICOS 

 

Nos fundamentos termodinâmicos aplicados aos sistemas de refrigeração são revistos 

os tópicos concernentes ao ciclo de Carnot reverso, em que se destaca o ciclo por compressão 

de vapor. 

O ciclo de Carnot consiste de dois processos isotérmicos reversíveis e de dois 

processos isoentrópicos, o qual possui eficiência térmica máxima para limites de temperatura 

dados e serve como padrão de comparação para os ciclos reais de potência (ÇENGEL e 

BOLES, 2006). Como se trata de um ciclo reversível, todos os quatro processos que 

constituem esse ciclo podem ser revertidos. A reversão do ciclo implica uma inversão de 

todos os sentidos das interações de calor e trabalho, o resultado é um ciclo que opera no 

sentido anti-horário, conforme o diagrama T-s, apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Diagrama P-h de um ciclo de Carnot reverso 

 
Fonte: Çengel e Boles (2006, p.493). 

 

Um refrigerador que opera no ciclo reverso de Carnot é chamado de refrigerador de 

Carnot. Neste ciclo, o refrigerante absorve calor isotermicamente de um reservatório de baixa 
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temperatura (TL) de uma quantidade QL (processo 1-2); é comprimido isoentropicamente até o 

estado 3 (alcança a temperatura TH); rejeita calor isotermicamente a um reservatório de alta 

temperatura (TH) de uma quantidade QH (processo 3-4); e expande isoentropicamente até o 

estado 1 (temperatura é reduzida até TL). Assim, o fluido refrigerante muda de um estado de 

vapor saturado a líquido saturado no condensador durante o processo 3-4. 

O ciclo de Carnot reverso é o mais eficiente ao operar em dois níveis específicos de 

temperatura, por isso, é natural analisá-lo primeiramente como um ciclo ideal para 

refrigeradores. De modo que, se fosse possível, certamente esse ciclo seria adotado como 

ideal. No entanto, o ciclo de Carnot reverso não é um modelo apropriado para ciclos de 

refrigeração. 

Na prática, os dois processos de transferência de calor isotérmicos são comumente 

utilizados, desde que se mantenha uma pressão constante. Neste caso, automaticamente a 

temperatura também é mantida constante durante um estado de mistura bifásica (líquido + 

vapor) na condição de saturação. Consequentemente, os processos 1-2 e 3-4 do ciclo de 

Carnot podem ser realizados em evaporadores e condensadores atuais. Entretanto, os 

processos 2-3 e 4-1 não podem ser obtidos, na prática. Isso porque o processo 2-3 envolve a 

compressão de uma mistura (líquido + vapor) que requer um compressor que trabalhe com 

duas fases, e o processo 4-1 envolve a expansão do fluido em condições de elevada umidade. 

Esses problemas são eliminados através da execução do ciclo reverso fora da região de 

saturação. Mas, neste caso, se configura a dificuldade de manter as condições isotérmicas 

durante os processos de absorção e rejeição de calor. 

O coeficiente de performance (COP) de um refrigerador de Carnot é expresso no termo 

das temperaturas, como mostra a equação 1 seguinte. 

 

1

1





L

H

T

T
COP  (1) 

 

Observa-se que o COP aumenta quando a diferença entre as temperaturas diminui, isto 

é, quando TL aumenta ou TH diminui. Desta forma, conclui-se que o ciclo de Carnot reverso 

não pode ser aproximado em dispositivos atuais e não é um modelo realístico para ciclos de 

refrigeração. 
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2.1.1 Ciclo por compressão a vapor ideal 

 

Muitas das dificuldades associadas ao ciclo de Carnot reverso podem ser eliminadas 

pela vaporização completa do refrigerante antes da compressão e pela substituição da turbina 

por um dispositivo de expansão, que pode ser uma válvula de expansão ou um tubo capilar. O 

ciclo que resulta disso é chamado de ciclo de refrigeração por compressão a vapor ideal, o 

qual está mostrado esquematicamente e em diagrama T-s na Figura 2. O ciclo de refrigeração 

por compressão de vapor é o mais utilizado para refrigeradores, condicionadores de ar e 

bombas de calor. 

 

Figura 2 – Diagrama esquemático (a) e Diagrama T-s para o ciclo de compressão a vapor ideal (b) 

 

                                       (a)                                                                                        (b)                                          

Fonte: Çengel e Boles (2006, p.494). 

 

Esse ciclo consiste nos seguintes processos: 

 1-2 Compressão isoentrópica no compressor; 

 2-3 Rejeição de calor a pressão constante no condensador; 

 3-4 Expansão isoentálpica em um dispositivo de expansão; 

 4-1 Absorção de calor a pressão constante no evaporador. 

 

Em um ciclo de refrigeração por compressão a vapor ideal, o refrigerante entra no 

compressor no estado 1 como vapor saturado e é comprimido isoentropicamente à pressão de 
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condensação. A temperatura do refrigerante aumenta durante o processo de compressão 

isoentrópica a um valor superior à temperatura média da vizinhança. Desse modo, o fluido 

entra no condensador como vapor superaquecido no estado 2 e sai como líquido saturado no 

estado 3, como resultado da rejeição de calor à vizinhança. Assim, a temperatura do 

refrigerante, neste estado, ainda se encontra acima da temperatura ambiente (vizinhança). O 

refrigerante líquido saturado no estado 3 é expandido à pressão de evaporação pela passagem 

através de um tubo capilar. A temperatura do refrigerante é reduzida a um valor inferior à do 

espaço refrigerado durante este processo. Após isso, o refrigerante entra no evaporador no 

estado 4 como uma mistura saturada de título reduzido, a qual é completamente evaporada 

pela absorção de calor do espaço refrigerado. O refrigerante sai do evaporador como vapor 

saturado e reingressa no compressor, completando o ciclo. 

Em um refrigerador, os tubos no compartimento do freezer, onde o calor é absorvido, 

servem como evaporador e as tubulações na parte traseira do refrigerador, onde o calor é 

dissipado para o ar ambiente, servem como condensador, ver Figura 3. 

 

Figura 3 – Representação esquemática de um refrigerador doméstico 

 
Fonte: Çengel e Boles (2006, p.495). 

 

Sendo assim, a área abaixo da curva de processo no diagrama T-s representa a 

transferência de calor para processos internamente reversíveis; a área abaixo da curva de 

processo 4-1 representa o calor absorvido pelo refrigerante no evaporador; e a área abaixo da 

curva de processo 2-3 representa o calor rejeitado no condensador. Uma regra empírica é que 

o COP aumenta de 2 a 4% para cada ºC de temperatura de evaporação que é aumentada ou de 

condensação que é reduzida Çengel e Boles (2006). 
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Outro diagrama frequentemente usado na análise de ciclos de compressão a vapor é o 

P-h, como mostra a Figura 4. Neste diagrama, três dos quatro processos aparecem como 

linhas retas, e as transferências de calor no condensador e evaporador são proporcionais aos 

comprimentos das curvas de processo correspondentes. 

 

Figura 4 – Diagrama P-h de um ciclo de refrigeração por compressão a vapor ideal 

 
Fonte: Çengel e Boles (2006, p.495). 

 

Nota-se que, ao contrário dos ciclos ideais discutidos anteriormente, o ciclo de 

refrigeração por compressão a vapor ideal não é internamente reversível, uma vez que ele 

envolve um processo irreversível (expansão). 

Todos os quatro componentes associados ao ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor são dispositivos com escoamento permanente e, portanto, os quatro processos que 

formam o ciclo podem ser analisados como processos com escoamento em regime 

permanente. Assim, as variações de energia cinética e potencial do refrigerante são 

usualmente pequenas relativamente à transferência de calor e ao trabalho, e podem ser 

desprezadas. O condensador e o evaporador não envolvem nenhum tipo de trabalho e o 

compressor pode ser considerado como adiabático, pois a equação de energia do sistema em 

estado estacionário (regime permanente) na base de massa se reduz, isto é, energia do sistema 

em estado estacionário (regime permanente), conforme a equação 2 abaixo: 

 

(qe qs)(we ws) hs he (2) 
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2.1.2 Ciclo real de refrigeração por compressão a vapor 

 

Um ciclo real de refrigeração por compressão a vapor difere do ideal em vários 

pontos, sendo o principal deles as irreversibilidades que ocorrem em diversos componentes. 

Duas fontes comuns de irreversibilidades são o atrito fluido (que causa perdas de pressão) e a 

transferência de calor do ciclo de refrigeração para o ambiente. O diagrama T-s de um ciclo 

de refrigeração real é apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Diagrama esquemático (a) e Diagrama T-s do ciclo de refrigeração por compressão a vapor 

real (b) 

 
                                 (a)                                                                                        (b) 

Fonte: Çengel e Boles (2006, p.497). 

 

No ciclo ideal, o refrigerante sai do evaporador e entra no compressor como vapor 

saturado. Na prática, todavia, não é possível controlar com precisão o estado do refrigerante. 

Em vez disso, deve-se projetar o sistema para que o refrigerante entre levemente 

superaquecido no compressor. A linha que conecta o evaporador ao compressor é, algumas 

vezes, muito longa. Desta forma, a perda de pressão causada pelo atrito fluido e a 

transferência de calor para o ambiente pelo fluido podem ser significantes. O resultado do 

superaquecimento, dos ganhos de calor nas linhas de conexão e das perdas de pressão no 
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evaporador e nas tubulações ocasiona um aumento no volume específico, resultando em um 

aumento nos requisitos de potência do compressor (Çengel e Boles 2006, p. 498).  

O processo de compressão no ciclo ideal é adiabático e internamente reversível, logo, 

isoentrópico. No processo de compressão real, no entanto, os efeitos de fricção e transferência 

de calor podem aumentar ou diminuir a entropia, dependendo da direção. Neste sentido, a 

entropia do refrigerante pode aumentar (processo 1-2) ou diminuir (processo 1-2’) durante um 

processo de compressão real, dependendo dos efeitos dominantes. No caso ideal, considera-se 

que o refrigerante sai do condensador como líquido saturado à pressão de descarga do 

compressor. 

 

2.1.3 Capacidade de refrigeração (Qo) 

 

A capacidade de refrigeração (Qo) é a quantidade de calor, por unidade de tempo, 

retirada do meio que se quer resfriar (produto), através do evaporador do sistema de 

refrigeração. Para apresentar o sistema que opera em regime permanente, desprezando-se a 

variação de energia cinética e potencial, pela primeira lei da termodinâmica, tem-se na Figura 

6. 

 

Figura 6 – Volume de controle no evaporador 

 
Fonte: Almeida (2010, p.56). 

 

A quantidade de calor por unidade de massa de refrigerante retirada do evaporador é 

chamada de “efeito de refrigeração” (qo), como nas equações 3 e 4 abaixo. 

 410 hhmQ 


 (3) 

 410 hhq   (4) 

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

 



22 

2.1.4 Normas utilizadas nos ensaios 

 

A norma NBR 12863 (1993) padroniza a construção de câmaras utilizadas nos ensaios 

de refrigeradores, congeladores, combinados e aparelhos similares de uso comercial. Essa 

norma padroniza, também, os meios de controle das condições ambientais das câmaras. A 

câmara de ensaios consiste basicamente em uma câmara única com temperatura e umidade 

controladas, e instrumentação que possibilite medir os parâmetros funcionais do aparelho em 

ensaio. A câmara deve ser equipada com sistemas compensadores, como: aquecedores, 

refrigeradores, umidificadores e desumidificadores capazes de manter constantes as condições 

ambientais. O equipamento a ser ensaiado deve ser colocado ou protegido de forma que não 

receba irradiações diretas de equipamentos de aquecimento ou resfriamento presentes, de 

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

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

especificações de ensaio. Quando ela não for mencionada, deve estar entre 45% e 75%. 

A norma NBR 12866 (1993) fixa as condições mínimas exigidas para os instrumentos 

de medição utilizados nos ensaios de refrigeradores, congeladores, combinados e aparelhos 

similares de uso doméstico. Essa norma especifica as tolerâncias e exatidão dos instrumentos 

para as leituras aplicadas a eles. A norma especifica ainda que a temperatura interna dos 

compartimentos do congelador e do refrigerador deve ser medida com sensores que devem 

estar inseridos em cilindros de cobre ou latão estanhado. Os sensores para medição de 

temperatura podem ser do tipo J ou T, com bitola de 0,20 mm
2
. Os instrumentos para medição 

de temperatura devem ter exatidão de ± 0,6ºC. Os instrumentos para medição de umidade 

relativa devem ter exatidão de ± 2%. Os instrumentos para medição de tensão, corrente e 

potência devem ter exatidão de ± 0,5% do valor medido. O instrumento para medição de 

pressão deve ter exatidão de 0,1 kPa. 

A norma NBR 12867 (1993) padroniza a localização de sensores em todos os ensaios 

de refrigeradores, congeladores, combinados e aparelhos similares de uso comercial, na 

medição de temperatura. O sensor deve ser posicionado em diversos pontos ao longo do 

equipamento, de acordo com os arranjos internos dos compartimentos de cada equipamento, e 

deve ser mantido afastado de qualquer superfície, permitindo-se uma aproximação máxima de 

25 mm. 

Por sua vez, a norma NBR 12868 (1993) prescreve o método utilizado para 

determinar, em vazio (pacotes de ensaio), a corrente e potência absorvidas, o desempenho e as 

condições de funcionamento do aparelho, ao abaixar a temperatura interna, quando submetido 
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a condições específicas de temperatura ambiente. A aparelhagem a ser utilizada na execução 

do ensaio é a seguinte: câmara de ensaios, instrumentos de medição de temperatura, 

instrumentos de medição de corrente e potência, sensores de temperatura e cronômetro e 

acessórios conforme manual do fabricante, sendo os sensores posicionados conforme a NBR 

12867 (1993). 

Segundo Klein (2000) apud Boeng (2012), alguns sistemas utilizam trocadores de 

calor internos, os quais resfriam o líquido que sai do condensador e aquecem o vapor vindo do 

evaporador que se dirige para o compressor, como mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 – Sistema de refrigeração com trocador de calor interno 

 

Fonte: Boeng (2012, p.8). 

 

Esses trocadores consistem basicamente no contato físico entre as tubulações de 

sucção de líquido. O uso de trocadores de calor internos é efetivo para se melhorar o 

desempenho do sistema, para sub-resfriar o refrigerante líquido, para prevenir a formação de 

bolhas de vapor na entrada do dispositivo de expansão e evaporar totalmente algum líquido 

residual proveniente do evaporador e ainda evitar sua entrada no compressor. 
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2.1.5 Dispositivos de expansão 

 

O dispositivo de expansão e o compressor devem funcionar em equilíbrio entre a 

sucção e a descarga, de forma que permita ao compressor bombear do evaporador o mesmo 

fluido refrigerante que o dispositivo de expansão alimenta o evaporador. Esta condição de 

fluxo desbalanceada entre esses componentes deve ter uma duração bastante reduzida. O 

funcionamento prolongado em desequilíbrio poderá originar excesso no evaporador ou a falta 

do fluido refrigerante. 

Desse modo, a finalidade do dispositivo de expansão implica em: 

 Reduzir a pressão do refrigerante na forma líquida; 

 Regular o fluido do refrigerante para o evaporador. 

 

Os tipos de dispositivos de expansão são: 

 Tubos capilares; 

 Válvulas de expansão de pressão constante; 

 Válvulas de expansão termostática; 

 Válvulas eletrônicas de expansão. 

 Válvulas de nível. 

 

2.1.5.1 Tubos capilares 

 

Os tubos capilares servem a quase todos os sistemas de refrigeração de pequeno porte, 

utilizados normalmente abaixo de 10 KW (STOECKER, 1985). O refrigerante líquido entra 

no tubo capilar e, à medida que ele passa pelo tubo, a pressão decresce devido ao atrito e à 

aceleração do refrigerante. A diferença de pressão desejada pode ser obtida combinando-se os 

valores do diâmetro interno com o comprimento do capilar. Há várias combinações de calibre 

e comprimento disponíveis para se obter as condições desejadas (MESQUITA, 2009, p.18). 

 

2.1.5.2 Válvulas de expansão de pressão constante 

 

As válvulas de expansão de pressão constante mantêm a pressão constante em relação 

a sua saída, ou seja, para a entrada do evaporador. Quando a pressão no evaporador desce 
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abaixo do ponto de controle, a válvula abre mais; quando a pressão aumenta acima do ponto 

de controle, a válvula fecha-se parcialmente. Na Figura 8, a seguir, tem-se a descrição da 

operação da válvula de expansão de pressão constante: 

 

Figura 8 – Válvulas de expansão de pressão constante 

 
Fonte: Bypass válvulas de expansão:  http://portuguese.alibaba.com/product-gs-img/bypass-v-lvula-de-expans-o-

de-press-o-v-lvula-de-press-o-constante-fabrica-o-657939407.html 

 

Segundo Mesquita (2009, p.19), com uma pressão constante, a capacidade do 

compressor e a capacidade de alimentação da válvula de expansão em diversos graus de 

abertura da válvula são mostradas. O uso de válvulas de expansão a pressão constante tem 

estado limitado a sistemas com capacidade de refrigeração abaixo dos 30 KW, nos quais a 

carga crítica do refrigerante torna possível de prevenir o líquido de inundar o evaporador. O 

seu principal uso é para que a temperatura do evaporador deva ser mantida a certo ponto, para 

controlar a umidade ou para prevenir o congelamento dos refrigeradores de água. 

 

2.1.5.3 Válvulas de nível 

 

Para Mesquita (2009, p.19), as válvulas de nível são um tipo de válvulas de expansão 

que mantém o líquido em um nível constante num recipiente ou evaporador. Essas válvulas 

abrem completamente quando o nível de líquido desce abaixo de um ponto de controle, e 

fecham completamente quando o nível sobe acima de outro ponto de controle. Para manter 

um nível de líquido constante no evaporador, a válvula de nível estabelece condições de 

balanço de fluxo entre o compressor e ele próprio. Se a carga de refrigeração aumentar, a 

temperatura e a pressão do evaporador aumentam momentaneamente, permitindo ao 

compressor bombear um maior fluxo do que a válvula que a estava alimentando. Se a carga de 
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refrigeração diminui, a pressão de sucção também diminui e o nível sobe, comandando a 

válvula para fechar. Estas válvulas não devem ser utilizadas em evaporadores de tubo 

contínuo, para os quais é impossível estabelecer um nível de refrigerante pelo qual devem ser 

controlados. 

 

2.1.5.4 Válvulas de expansão termostática 

 

A válvula de expansão termostática é do tipo de válvula de expansão mais popular 

para sistemas de refrigeração de tamanho moderado. O controle é efetuado pela amplitude do 

gás sobreaquecido de sucção que sai do evaporador. O balanço do caudal entre o compressor 

e a válvula de expansão termostática é praticamente idêntico ao que foi mostrado para a 

válvula de nível. 

De acordo com Mesquita (2009), o fluido usado no reservatório é chamado de fluido 

de potência power fluid. O feeler bulb está parcialmente preenchido com líquido do mesmo 

refrigerante que é usado no sistema e está fixado à saída do evaporador para que o 

reservatório do power fluid assuma a temperatura do gás de sucção. A pressão do power fluid 

pressiona o topo do diafragma e a pressão do evaporador empurra o fundo do diafragma. Uma 

mola exerce uma ligeira força na válvula que mantém fechada até que a pressão de baixo 

supere a força da mola juntamente com a forca da pressão do evaporador. Para a pressão 

acima do diafragma ser maior do que a pressão de baixo do diafragma, o power fluid precisa 

ter uma temperatura maior do que a temperatura de saturação no evaporador. O gás de sucção 

deve estar sobreaquecido de forma a poder levar o power fluid até ao pressostato que abre a 

válvula. Para ultrapassar a força da mola, uma maior força, que é desenvolvida pelo aumento 

do sobreaquecimento, deve ser progressivamente aplicada pelo power fluid para abrir mais a 

válvula.  

Alguns sistemas de refrigeração têm uma queda de pressão considerável no 

evaporador, ou utilizam nele múltiplos circuitos de refrigeração, necessitando de um 

distribuidor, que resulta numa queda de pressão.  

Desta forma, com um igualador interno, uma maior pressão do refrigerante é aplicada 

no outro lado do diafragma do que a que atualmente existe na linha de sucção onde o 

reservatório bulb está fixado. Essa condição exige um aumento no sobreaquecimento do 

refrigerante para abrir a válvula, o que reduz a eficácia do evaporador. Para eliminar este 

problema, é utilizado um igualador externo, o qual é aplicado abaixo do diafragma, na pressão 
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do refrigerante e na saída do evaporador. Este processo é atingido, conectando-se um tubo 

pequeno a partir da linha de sucção para a câmara abaixo do diafragma. 

A Figura 9, a seguir, mostra em corte diversos componentes que constituem a válvula 

termostática, que possui duas características típicas da válvula de expansão térmica ao 

alimentar o evaporador: a baixa temperatura e a redução do consumo energético de um 

equipamento de frio. Assim, faz-se necessário uma diferença de pressão de 100 kPa entre o 

bulb e o evaporador para abrir completamente a válvula, o gás de sucção deve estar 5 K 

sobreaquecido quando o evaporador estiver a 5°C. Se a mesma válvula alimenta o evaporador 

quando o mesmo opera a -30°C, o valor de sobreaquecimento requerido para fornecer 

100 kPa de pressão de diferença é de 12 K. 

 

Figura 9 – Válvula termostática em corte 

 
Fonte: Mesquita (2009, p.20). 

 

2.1.5.5 Válvulas eletrônicas de expansão 

 

A aplicação mais comum para este tipo de válvulas é para a utilização de bombas de 

calor, em que o fluxo do refrigerante é invertido de forma a mudar o sistema de refrigeração 

para um de aquecimento. Como o seu controle é independente das pressões do refrigerante, a 

válvula funciona independentemente da direção do fluxo que a atravesse. Assim, o controle 
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eletrônico dá uma flexibilidade que permite escolher esquemas de controle que são 

impossíveis de serem aplicados com outras válvulas. Essas válvulas são dos seguintes tipos: 

- operadas com motor de aquecimento; 

- de modulação magnética; 

- PWM (tipo on-off); 

- operadas por motor passo a passo. 

 

As que são operadas com motor de aquecimento podem ainda se dividir em dois 

subtipos. Num tipo, um ou mais elementos bimetálicos são aquecidos eletricamente, causando 

a sua deflexão. Os elementos bimetálicos estão ligados mecanicamente ao pino da válvula. O 

segundo tipo tem um material volátil contido numa câmara que é aquecida eletricamente, de 

forma que a carga de temperatura (e pressão) é controlada, fornecendo energia elétrica ao 

aquecedor. A carga de pressão é utilizada para atuar no diafragma, a qual é balanceada quer 

contra a pressão ambiente do ar, quer contra a pressão de sucção do sistema de refrigeração. 

Nas válvulas de modulação magnética, uma corrente eletromagnética modula 

suavemente, enquanto a armadura comprime uma mola progressivamente em função da 

corrente na bobina. O plunger modulado eletromagneticamente pode ser conectado 

diretamente ao pino da válvula (poppet) ou ser utilizado como um elemento piloto para operar 

uma válvula muito maior. Quando o plunger modulado opera o pino ou poppet diretamente, a 

válvula pode ser de design de porta de pressão balanceada para que a pressão diferencial tenha 

pequena ou nenhuma influência na abertura da válvula. 

As válvulas PWM são de solenoide on-off, com características especiais que permitem 

funcionar com a redução do consumo energético de um equipamento de frio e são válvulas de 

expansão com uma duração de vida de milhões de ciclos. Mesmo que a válvula esteja 

completamente aberta ou fechada, esta opera de forma que uma variável coincida com o 

objetivo, pulsando a abertura da válvula periodicamente. Deste modo, a duração de cada 

abertura é controlada eletronicamente. 

As válvulas operadas por motores de passo a passo comutam o motor de passo 

eletronicamente, no qual a posição é discretamente incrementada por pequenas frações de 

revolução. Quando utilizado para válvulas de expansão, um parafuso sem-fim é usado de 

forma a poder alterar o movimento rotativo do rotor para um movimento linear adequado para 

mover o pino da válvula (poppet). O parafuso sem-fim pode estar diretamente acoplado ao 

rotor ou pode haver uma caixa de engrenagem entre o motor e ele. 
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2.2 ESTADO DA ARTE 

 

A revisão da literatura apresenta o estado da arte tecnológica sobre consumos de 

energia e aplicação dos dispositivos de expansão de trabalho aplicados em refrigeradores 

comerciais nas duas últimas décadas, visando atingir os objetivos gerais e específicos desta 

pesquisa. Assim, a revisão contempla as condições dos componentes do ciclo de refrigeração, 

como: o compressor, tubo capilar, válvulas de expansão, condensador e válvula de expansão 

micrométrica utilizando o refrigerante R134a. 

Em maio de 2011, a SECOM (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República) estabeleceu novos níveis mínimos de eficiência energética para eletrodomésticos 

comercializados no Brasil. O principal objetivo era aumentar a qualidade dos equipamentos, 

incentivando, com isso, o consumo de produtos mais econômicos e retirando do mercado os 

ineficientes. 

Os níveis máximos de consumo de energia que integram a escala de classificação dos 

produtos são estabelecidos com base em valores técnicos e economicamente viáveis, 

considerando-se também a vida útil dos eletrodomésticos. Até 2005, os refrigeradores no 

Brasil eram classificados, em termos de consumo de energia, de A (mais eficiente) até E 

(menos eficiente). 

Boeng (2012) investigou as variações climáticas (temperatura e umidade) externas 

ambientais que influenciam no desempenho dos refrigeradores e ares-condicionados. O 

dispositivo de expansão, como o tubo capilar, é simples e de baixo custo, porém, não há 

meios de aperfeiçoar seu funcionamento, como também não há como controlar o fluxo de 

fluido refrigerante pelo sistema.  

Paz Alegrias (2010) verificou que refrigeradores domésticos e comerciais de pequeno 

porte possuem a instalação de válvulas de expansão em equipamentos de refrigeração de 

pequeno porte, tais equipamentos que usam, por exemplo, o gás R134a, não é viável do ponto 

de vista técnico e econômico, pois a sua introdução no sistema mais simples não vai permitir 

ganhos significativos na eficiência e controle energético do sistema. O efeito de refrigeração 

implica na utilização de um dispositivo de expansão sobre o qual se desenvolvem de forma 

cíclica um conjunto bem definido de processos termodinâmicos. 

Segundo Boeng (2012), a carga ótima de refrigerante não depende da temperatura 

ambiente ou da fração de funcionamento do compressor, e mais, uma carga de refrigerante 

insuficiente gera um grau de superaquecimento excessivo na entrada do compressor, o que 

diminui o coeficiente de desempenho. Por outro lado, uma carga de refrigerante excessiva 
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reduz a área efetiva de condensação, o que eleva a pressão de condensação e também reduz o 

coeficiente de desempenho. Os autores reportam ainda que a taxa de decréscimo do 

coeficiente de desempenho em um sistema com excesso de carga é superior ao observado 

num sistema com déficit de carga. 

O efeito de refrigeração implica na utilização de um dispositivo de expansão, sobre o 

qual se desenvolve de forma cíclica um conjunto bem definido de processos termodinâmicos. 

Avaliar a eficácia de tal sistema demanda uma completa definição não somente desses 

processos isolados, mas também das alterações que distinguem cada um como ideal ou real 

(PIMENTA, 1992). Além disso, é importante dispor de metodologias para uma completa 

definição do estado termodinâmico do fluido de trabalho, segundo as transformações sofridas 

ao longo do ciclo, principalmente com o advento da nova geração de refrigerantes baseada 

nos hidrocarbonetos e dos novos dispositivos de controle desenvolvidos para melhorar a 

eficiência dos refrigeradores atuais. 

A maioria das substâncias muda seu estado físico com a adição ou a remoção de calor. 

Por exemplo, o gelo é um sólido (sob a pressão atmosférica em uma temperatura abaixo de 

0°C), mas adicionando-se calor ao gelo, ele derreterá e se transformará em água (um líquido) 

e uma adição maior de calor levará a água ao estado gasoso (vapor). O princípio básico de 

operação do ciclo de refrigeração à compressão faz uso desta metodologia. A unidade 

convencional para medida de calor nos EUA é o BTU (British Thermal Unit), sendo que: 

1 Watt = 3,41 BTU/h. No Brasil, a unidade convencional para medida de calor é a caloria, 

sendo que: 1 Watt = 0,86 kcal/h (ALMEIDA, 1982). 

Segundo Stoecker e Jones (1985) apud Almeida (2010), o uso de trocadores de calor 

interno oferece considerável aumento no desempenho de sistemas dos refrigeradores. O 

trocador de calor intermediário é interessante em situações nas quais o vapor aspirado pelo 

compressor deva ser superaquecido para evitar a entrada de líquido no compressor, como é o 

caso de sistemas herméticos residenciais. 

Choi e Kim (2003) mostraram que os dispositivos de expansão tem como função receber o 

fluido refrigerante sub-resfriado em alta pressão proveniente do condensador e regular o fluxo de 

refrigerante ou vazão que chega ao evaporador, mantendo uma diferença de pressão adequada 

entre os lados de alta e baixa do sistema. Eles afirmam que os dispositivos de expansão podem 

apresentar uma restrição constante, como os tubos capilares, ou variáveis como as válvulas de 

expansão termostáticas (TEV), bastante comuns em sistemas de médio porte, que são capazes de 

regular adequadamente o fluxo de fluido e as válvulas de expansão eletrônicas (EEV). Ainda de 

acordo com os autores, o desempenho do dispositivo de expansão tem um papel crucial em 
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sistemas com compressor, uma vez que o controle ótimo do grau de superaquecimento na saída do 

evaporador implica num controle preciso da capacidade de refrigeração e numa maior eficiência 

energética. O dispositivo de expansão deve regular o grau de superaquecimento na saída do 

evaporador de forma a manter adequadamente preenchido com fluido bifásico, independentemente 

do trabalho realizado pelo compressor. Um grau de superaquecimento elevado reduz a efetividade 

do evaporador e consequentemente, a capacidade de refrigeração. No entanto, uma quantidade 

excessiva de fluido refrigerante do evaporador pode provocar um “golpe de líquido” no 

compressor (OUTTGARTS, HAPERSCHILL e LALLEMAND, 1997). 

Neste sentido, todos os componentes do ciclo de refrigeração são considerados como 

volumes de controle, como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 – Ciclo de refrigeração – volumes de controle nos componentes 

 

Fonte: Almeida (2010, p.54). 

 

Almeida (2010) avaliou que é inevitável se ter alguma perda de pressão no 

condensador e nas linhas que conectam o condensador ao compressor e ao dispositivo de 

expansão. Também não é fácil executar o processo de condensação com a precisão de 

obtenção de líquido saturado na descarga, além disso, é indesejável a entrada do refrigerante 

no dispositivo de expansão sem que o mesmo esteja completamente condensado. Desta forma, 

o refrigerante deve ser sub-resfriado antes de entrar no tubo capilar, além de possibilitar maior 

capacidade de refrigeração para o ciclo. 
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Todavia, a aplicação das válvulas de expansão termostática (TEV) é praticamente inviável 

em sistemas de pequeno porte devido ao seu alto custo. Além disso, em condições de baixa 

capacidade de refrigeração, esse tipo de válvula apresenta instabilidades no controle do grau de 

superaquecimento, acarretando perda de eficiência do sistema de refrigeração (TASSOU; AL-

NIZARI, 1991). Segundo esses autores, o dispositivo de expansão mais adequado para operar com 

tais compressores são as válvulas de expansão eletrônicas (EEV). 

Dern (2005) apud Paz Alegrias (2010) estudou na última década a explosão tecnológica de 

computadores, acompanhando os microchips e controladores lógicos programáveis (PLC). Ele 

observou que vários fabricantes de componentes para refrigeração introduziram uma alternativa 

para as TEV: as válvulas de expansão eletrônicas. Na verdade, as EEV são versões elétricas das 

TEV, pois a força motriz que abre ou fecha o orifício de passagem é de natureza elétrica. As EEV 

permitem um controle eletrônico da abertura de passagem e consequentemente do grau de 

superaquecimento na saída do evaporador, o que reduz as instabilidades no controle dessa variável. 

Além disso, essas válvulas respondem mais rapidamente a variações nas condições de operação do 

sistema (TASSOU; AL-NIZARI, 1991). 

Tubos capilares são comumente utilizados como dispositivo de expansão em sistemas 

herméticos de refrigeração de pequeno porte. Apesar da simplicidade e do baixo custo, o tubo 

capilar é um dispositivo de expansão com restrição constante, e que fornece, portanto, um fluxo de 

refrigerante adequado numa faixa de condições de operação bastante restrita. Qualquer variação da 

carga térmica ou da temperatura de condensação em relação às de projeto resulta em redução do 

desempenho do sistema (STOECKER; JONES, 1985). 

Nos últimos anos, muitos trabalhos sobre tubos capilares adiabáticos têm sido realizados. 

Tanto a simulação numérica como a correlação experimental tem sido utilizada para analisar e 

projetar as dimensões dos tubos capilares. 

Bansal e Rupasingue (1998) desenvolveram um modelo de escoamento bifásico 

homogêneo, projetado para o estudo de tubos capilares adiabáticos em sistemas de refrigeração por 

compressão de vapor para uso doméstico. O modelo é baseado em equações fundamentais de 

conservação de massa, energia e momento, desenvolvido simultaneamente através de interações 

com a regra de Simpson. Este modelo (Figura 11) inclui o efeito de vários parâmetros como 

comprimento, diâmetro interno, rugosidade relativa, grau de sub-resfriamento e vazão mássica. 

Yang e Wang (2007), utilizando aproximações analíticas, desenvolveram uma equação de 

correlação para definir o escoamento de refrigerante através de tubos capilares. No seu trabalho é 

utilizado o modelo de equilíbrio homogêneo para fluido bifásico ou mistura bifásica saturada na 

entrada do tubo capilar (Figura 12). 
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Figura 11 – Resultados do modelo Bansal e Rupasingue (1998) 

 

Fonte: Paz e Alegria (2010, p.06). 

 

Figura 12 – Resultados do modelo Yang e Wang (2007) 

 
Fonte: Paz e Alegria (2010, p.08). 
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2.2.1 Testes de consumo e monitoramento de energia 

 

Segundo Hermes et al. (2009), existem diversos procedimentos normalizados para 

medir o consumo de energia de refrigeradores comerciais, dentre os quais se destaca a norma 

adotada pelos fabricantes brasileiros de refrigeradores, a ISO 15502 (2007). Tal norma 

especifica o procedimento baseado no consumo de energia pelo monitoramento da potência 

do compressor ao longo de dois testes sucessivos de 24 horas. Essa norma especifica também 

as temperaturas de referência para os compartimentos refrigerados. No caso do congelador, a 

temperatura depende da classificação do produto: -6 ºC, -12 ºC e -18 ºC. Já para o gabinete, a 

temperatura de referência é fixada em 5°C. Para temperaturas de referência dos 

compartimentos refrigerados, um dos testes de consumo é realizado com as temperaturas 

internas acima e o outro abaixo da referência. 

Sendo assim, o consumo de energia é obtido pela interpolação dos resultados dos dois 

testes, com base nas temperaturas de referência. Os ensaios são realizados com o congelador 

carregado com pacotes de tylose, um produto sintético de calor específico equivalente ao da 

carne congelada. A temperatura da câmara de testes também é padronizada e depende do 

clima para o qual o refrigerador foi projetado: 25,0 ± 0,5 ºC para clima temperado ou 

subtropical e 32,0 ± 0,5 ºC para regiões de clima tropical, predominante no Brasil. Tal 

procedimento exige um tempo demasiadamente longo para que o produto atinja o regime 

cíclico. O processamento dos resultados é também demorado e complexo, devido ao 

comportamento do regime transiente periódico do refrigerador. Diante do apresentado, 

resolveu-se adotar a metodologia proposta por Hermes et al. (2009) para o cômputo do 

consumo de energia. Tal metodologia se baseia na realização de testes em regime permanente, 

o que reduz o tempo de ensaio e mantém a qualidade dos resultados. Para tanto, o excesso de 

capacidade de refrigeração é compensado pelo calor dissipado por resistências elétricas 

instaladas nos compartimentos refrigerados. 

Dhumal e Dange (2014) investigaram a influência da válvula termostática e do tubo 

capilar em frigoríficos. Eles observaram um aumento de 86% em efeito de refrigeração com 

aumento de apenas 14%  no trabalho compressor com a utilização da válvula de termostática, 

com o aumento da carga térmica e o tubo capilar com diâmetro de 0,50" mostra 90% de 

aumento do trabalho do compressor, com apenas 50% aumento no efeito de refrigeração. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo descreve a metodologia experimental e os materiais utilizados para 

investigar a influência da pressão de evaporação no desempenho do ciclo termodinâmico de 

um refrigerador. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA BANCADA EXPERIMENTAL 

 

A bancada de testes é um refrigerador de pequeno porte tipo expositor e funciona com 

uma carga de 210g do refrigerante R134a (Figura 13). O circuito frigorífico do expositor é 

constituído dos seguintes componentes básicos: compressor, condensador, filtro secador, tubo 

capilar (dispositivo de expansão original) e evaporador. Com base na norma NBR 12866 

(1993), sensores de temperatura, pressão, etc., foram inseridos estrategicamente ao longo do 

circuito frigorífico da bancada de testes de modo a possibilitar o mapeamento térmico e 

avaliação dos parâmetros de desempenho do ciclo frigorífico. 

 

Figura 13 – (a) Vista frontal do refrigerador e (b) diagrama elétrico 

     
                                     (a)                                                                              (b) 

Fonte: Autor (2015). 

 



36 

As especificações técnicas do refrigerador de testes são apresentadas no Quadro 1. O 

condensador a ar com serpentina dupla é resfriado por convecção forçada mediante um 

ventilador.  A câmara fria dispõe de termostato para ajuste do set-point, evaporador tipo roll 

bold e ventilador de circulação forçada do ar, para assegurar o controle e a distribuição mais 

uniforme de temperatura. 

Quadro 1 – Especificações técnica do refrigerador 

Marca/Modelo Gelopar/ GPTU-40 

Capacidade 414 litros 

Consumo de Energia (diário / mensal) (4,8 / 144) kwh 

Tensão elétrica 127 / 220 volts 

Potência nominal 380 Watts 

Gás refrigerante R134a 

Carga de gás 210 gramas 

Dispositivo de expansão Tubo capilar 

Evaporador  Tipo roll-bond 

Condensador Tipo helicoidal de torre dupla 

Compressor Tipo hermético alternativo de 1/3 HP 

Pressão (Condensador/ Evaporador) (210 / 20) Psig 

Fonte: Autor (2015) 

 

3.2 VÁLVULA DE EXPANSÃO MICROMÉTRICA (VEM) 

 

Para atender a proposta do presente trabalho, o tubo capilar original foi substituído por 

uma válvula de expansão com ajuste micrométrico (VEM), permitindo a variação da pressão 

de evaporação do fluido refrigerante no ciclo de refrigeração, conforme Figura 14.  

 

Figura 14 – Refrigerador com válvula de expansão micrométrica 

 

Fonte: Autor (2015). 
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A válvula de expansão micrométrica com ajuste manual (VEM), instalada entre o 

filtro secador da linha de líquido e a entrada do evaporador (Figura 15), possibilita alterar as 

condições de restrição ao fluxo de refrigerante entre os lados de alta e baixa pressão do 

sistema. A haste da VEM dispõe de um mecanismo do tipo tambor com escala micrométrica, 

para o controle preciso do fluxo de refrigerante (Figura 16). 

 

Figura 15 – Instalação da válvula de expansão micrométrica (VEM) 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 16 – Detalhe da válvula de expansão micrométrica (VEM) 

 
Fonte: Autor (2015). 
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3.3 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 

 

Para investigação do desempenho do refrigerador de testes, nas diferentes 

configurações de ensaio, foi necessária a instalação de equipamentos para o monitoramento e 

medição de grandezas de interesse. Para tanto, foram empregados com este propósito, 

transdutores de pressão digital, termopares do tipo “J”, potenciômetro digital, etc. Todos os 

instrumentos apresentados no Quadro 2 e utilizados na bancada experimental foram 

calibrados. 

 

Quadro 2 – Especificações dos Instrumentos de medição 

Instrumento Nomenclatura Incerteza de medição 

Transdutores de pressão Danfoss KS33/060G2115 (0-25 bar) ± 0,5 PSI 

Medição de potência elétrica Alicate wattímetro Minipa ET-4090 ± 4% 

Termopares Termopar, Tipo J ± 0,3 
o
C 

Fonte: Autor (2015). 

 

Para a medição da potência elétrica consumida pelo motor de acionamento do 

compressor hermético foi empregado um medidor de potência (wattímetro) marca Minipa, 

modelo ET-4090, como mostra a Figura 17. 

 

Figura 17 – Alicate wattímetro modelo ET - 4090 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

O medidor de potência ET-4090 possui, além da indicação direta via LCD, uma 

interface RS-232 para conexão ao computador e gravação dos dados medidos mediante 

utilização de um cabo USB e um software de aquisição dos dados de operação (Bs15x), 

fornecido pelo fabricante (Universal Datalogging Systems). 
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Em todas as medições de temperatura foi utilizado termopares tipo “J” (Figura 18), de 

acordo com a norma NBR 12866. Para umidade relativa do ar foi utilizado o termo-

higrômetro Testo 608 H2 (Figura 19). 

 

Figura 18 – Termopar tipo “J” 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 19 – Termo-higrômetro Testo 608-H2 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

A carga do fluido refrigerante R134a foi aplicada gradualmente utilizando a balança 

digital Sartorius de precisão, modelo CP34001S, carga máxima de 34 kg e resolução de 0,1 g, 

como mostra a Figura 20. 
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Figura 20 – Balança digital Sartorius, modelo CP34001S 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

O Refrigerador foi equipado com sistema de aquisição de dados NI-DAQmx, da marca 

National Instruments e a configuração feita através do software VI Logger, para medição e 

registro das temperaturas e pressões das condições operacionais do sistema de refrigeração 

(Figura 21). 

 

Figura 21 – Sistema de aquisição de dados para temperatura e pressão 

 
Fonte: Autor (2015). 
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A Figura 22 e o Quadro 3 apresentam a distribuição e localização dos sensores de 

temperatura e pressão no circuito frigorífico da bancada de testes, de acordo com as 

recomendações da norma NBR 12866 (1993). 

 

Figura 22 – Diagrama esquemático da instrumentação 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

Quadro 3 – Localização dos termopares 

Temperaturas Local de Aquisição 

T1 Saída evaporador 

T2 Sucção do compressor 

T3 Saída compressor 

T4 Entrada do condensador 

T5 Central do condensador 

T6 Saída condensador 

T7 Entrada evaporador 

T8 Central evaporador 

Ta Temperatura ambiente 

Tcf Temperatura câmara fria 

Fonte: Autor (2015). 
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3.3.1 Procedimento de ensaio 

 

A bancada de testes descrita no item anterior foi inserida em um ambiente com 

temperatura e umidade controladas. A temperatura da câmara foi ajustada em (32°C ±2°C) 

com umidade relativa média de (65% ± 5%), realizado por um sistema de climatização.  

O sistema foi inicialmente carregado com uma carga de 210 g ± 0,1 g de refrigerante 

R134a, para realização dos ensaios de referência. Nos ensaios de referência, foi utilizado 

como elemento de expansão o tubo capilar original, com 3800 mm ± 0,1 mm de 

comprimento.  

Os ensaios de referência com R134a e tubo capilar original foram realizados para duas 

cargas térmicas: 40 watts e 80 watts, respectivamente, simulando cargas térmicas típicas de 

operação. A porta do refrigerador foi mantida inicialmente aberta, para que o sistema pudesse 

entrar em equilíbrio térmico com a câmara. Todos os ensaios realizados foram de 

abaixamento de temperatura, conforme procedimento recomendado pelas normas ABNT.  

Todas as observações experimentais registradas, para efeito de avaliação de 

desempenho do refrigerador, são realizadas após o sistema atingir a condição de regime 

permanente que ocorreu sempre após transcorrido o período de 3 horas.  

Em todos os ensaios de abaixamento de temperatura, o termostato é desativado e o 

sistema é monitorado (pressões de operação nos manômetros e transdutores a cada 20 

minutos; temperaturas em todos os pontos mencionados no Quadro 3, a cada 1 minuto) até 

completar 3 horas de operação contínua. Neste momento, são obtidos os dados de consumo de 

energia (kWh).  

O procedimento experimental desta pesquisa é realizado em duas etapas:  

a) Ensaio de Referência do Refrigerador com Tubo capilar (TC) - na sua 

configuração original utilizando o R134a (210 g) e óleo POE como lubrificante. O 

mapeamento térmico do refrigerador nestas condições serve de comparação com os ensaios de 

desempenho da bancada de teste funcionando com à VEM. Os ensaios de Referência foram 

realizados para cargas térmicas de 40 watts e 80 watts, respectivamente. 

b) Ensaio do Refrigerador com Válvula de Expansão Micrométrica de ajuste 

manual (VEM) - o tubo capilar original é substituído pela VEM, utilizando também o R134a 

(210 g) e óleo lubrificante POE. Foram estudados nesta etapa 04 ajustes da pressão de 

evaporação, doravante denominada as de VEM1, VEM2, VEM3 e VEM4, para cada carga 

térmica 40 watts e 80 watts, respectivamente. Os pontos de operação do refrigerador com 
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dispositivo de expansão tipo VEM foram definidos de modo a realizar uma varredura em 

torno do funcionado com tubo capilar original. 

A Figura 23 apresenta o fluxograma desde o refrigerador em teste até a obtenção dos 

resultados e discussão. Os resultados das etapas 1 e 2 apresentadas anteriormente foram obtidos e 

comparados.  

O Quadro 4 os testes de desempenhos, onde cada ensaio de desempenho do refrigerador, 

descrito anteriormente, foi repetido 3 vezes e considerados a media das grandezas de interesse 

para estimativa dos parâmetros de performance e obtenção dos diagramas de Mollier do ciclo 

frigorífico correspondente. 

 

Figura 23 – Diagrama de ensaios 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

Quadro 4 – Testes de desempenho com carga térmica de 40 e 80 ( W) 

Testes Dispositivo de Expansão Carga Térmica (watts) 

Ensaios de referencia  Tubo capilar original  40 80 

Ensaios com Válvula de 

Expansão Micrométrica  
VEM1, VEM2, VEM3, VEM4 

40 80 

Fonte: Autor (2015). 
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3.4 PARÂMETROS MEDIDOS E CALCULADOS 

 

Os parâmetros medidos durante os ensaios foram coletados com o uso do sistema de 

aquisição de dados computadorizado. Posteriormente, com auxílio do software Coolpack, 

foram determinados os parâmetros de avaliação de desempenho do refrigerador de testes: 

coeficiente de desempenho (COP), calor absorvido no evaporador, calor dissipado no 

condensador, trabalho de compressão, dentre outros. 

A Figura 24 mostra o diagrama esquemático das medições realizadas no refrigerador 

de teste para cada ensaio de avaliação de desempenho. 

 

Figura 24 – Medição e dados de aquisição 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

O primeiro grupo de variáveis de medição para as temperaturas distribuídas em pontos 

estabelecido por norma, fez-se uso do sistema de aquisição NI cDAQmx por dispor de 

elementos de transdução capazes de gerar uma variável de amostragem correspondente a um 

sinal analógico variável de medição. 

No segundo grupo a aquisição de dados de potência elétrica do compressor e dos 

ventiladores (convecção da câmara fria e da torre de condensação) foi realizada mediante 

conexão do wattímetro ao computador via cabo USB e dados foram registrados através de 

software fornecido pelo fabricante, Bs15x Data Logging Systems. 

O terceiro grupo foi empregado transdutores de pressão cuja natureza do sinal gerado 

é compatível com a aquisição de dados aquisição NI-DAQmx e assim foi feita a medida para 

pressões de alta e pressão de baixa do sistema de refrigeração. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta o mapeamento térmico e os resultados de desempenho 

termodinâmico obtidos com o refrigerador experimental submetido à testes de decaimento de 

temperatura para diferentes pressões de evaporação. Inicialmente foi realizada a análise de 

desempenho do refrigerador funcionando com o tubo capilar original e o refrigerante R134a e 

que serviu de referência para o presente estudo. Na etapa seguinte, foi avaliado o desempenho 

termodinâmico do refrigerador funcionando com a válvula de expansão de ajuste 

micrométrico e com a carga de refrigerante R134a. Os resultados de desempenho obtidos em 

ambas as etapas são analisados e comparados. 

 

4.1 PERFIS DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR 

 

As Figuras de 25 a 29 mostram os perfis de temperatura em função do tempo para o 

refrigerador funcionando com carga térmica de 40 W em testes padronizados de decaimento 

de temperatura. De forma análoga, as Figuras de 30 a 34 mostram os perfis de temperatura em 

função do tempo para o refrigerador funcionando com carga térmica de 80 W. 

Em todos os ensaios o regime permanente foi estabelecido após transcorrido o período 

de tempo de aproximadamente 02 horas. Em regime permanente, foram registradas as 

temperaturas e pressões do circuito frigorífico e estimados os coeficientes de desempenho 

(COP) do refrigerador que são apresentados nas Tabelas 1 e 2. A partir destes dados foram 

plotados no software COOLPACK os diagramas pressão versus entalpia (Pxh) do refrigerador 

para os ensaios de decaimento de temperatura com cargas térmicas de 40 W ou 80 W que 

podem ser visualizados nas Figuras 34 e 35, respectivamente.  

A válvula de expansão micrométrica (VEM) ajustada nas posições VEM1 e VEM4 

corresponde a maior e menor perda de carga imposta ao fluxo de refrigerante R134a, 

respectivamente.  

A análise dos perfis de temperatura do refrigerador funcionando com carga térmica de 

40 W e em diferentes pressões de evaporação mostra que quanto menor a pressão do 

evaporador, isto é, quanto maior é a perda de carga imposta pelo elemento de expansão ao 

fluido refrigerante menor é a temperatura de evaporação do refrigerante (T8). Para o 

refrigerador funcionando com válvula de expansão micrométrica ajustada na posição VEM1 e 

carga térmica de 40 W foi obtida a menor temperatura da câmara fria Tcf = -8,7 
0
C. 
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Figura 25 – Perfis de temperatura com TC e Carga Térmica  40 W 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 26 – Perfis de temperatura com VEM1 e carga Térmica 40 W 

 
Fonte: Autor (2015). 
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Figura 27 – Perfis de temperatura com VEM2 e carga Térmica 40 W 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 28 – Perfis de temperatura com VEM3 e carga Térmica 40 W 

 
Fonte: Autor (2015). 
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Figura 29 – Perfis de temperatura com VEM4 e carga Térmica 40 W 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

De forma análoga, a análise dos perfis de temperatura do refrigerador funcionando 

com carga térmica de 80 W e em diferentes pressões de evaporação mostra que quanto menor 

a pressão do evaporador, isto é, quanto maior é a perda de carga imposta pelo elemento de 

expansão ao fluido refrigerante menor é a temperatura de evaporação do refrigerante (T8). 

Para o refrigerador funcionando com válvula de expansão micrométrica ajustada na posição 

VEM1 e carga térmica de 80 W foi obtida a menor temperatura da câmara fria Tcf = -6,2 
0
C. 

 
Figura 30 – Perfis de temperatura com TC e carga Térmica 80 W 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Te
m

p
e

ra
tu

ra
  (

C
) 

Tempo (min) 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Ta

Tcf

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
) 

Tempo(min) 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Ta

Tcf



49 

Figura 31 – Perfis de temperatura com VEM1 e Carga Térmica 80 W 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 32 – Perfis de temperatura com VEM2 e Carga Térmica 80 W 

 
Fonte: Autor (2015). 
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Figura 33 – Perfis de temperatura com VEM3 e Carga Térmica 80 W 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 34 – Perfis de temperatura com VEM4 e Carga Térmica 80 W 

 
Fonte: Autor (2015). 
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4.2 COEFICIENTE DE DESEMPENHO DO REFRIGERADOR 

 

As Tabela 1 e 2 apresentam para o regime permanente o mapeamento térmico e o 

desempenho termodinâmico do refrigerador dos ensaios padronizados de decaimento de 

temperatura funcionando com R134a e carga térmica de 40W ou 80W, respectivamente, e em 

diferentes pressões de evaporação.  

O refrigerador foi testado inicialmente com o tubo capilar original (TC) ou com 

válvula de expansão de ajuste micrométrico (VEM), nas seguintes condições: (TC, VEM1, 

VEM2, VEM3, VEM4) para carga térmica de 40 W (Tabela 1).  

A Tabela 1 apresenta o comportamento termodinâmico do refrigerador funcionando 

com carga térmica de 40 W e em diferentes pressões de evaporação. Os resultados mostram 

que o coeficiente de desempenho (COP) do refrigerador cresce com o aumento da pressão do 

evaporador. A variação do COP observada é decorrente principalmente da redução do 

trabalho de compressão promovida pela elevação da pressão de evaporação. Também foi 

possível observar a correlação diretamente proporcional entre a pressão e a temperatura de 

saturação do R134a no evaporador e no condensador. A válvula de Expansão Micrométrica 

(VEM) funcionou de forma bastante satisfatória permitindo ajustar com precisão da pressão 

do evaporador para o funcionamento do refrigerador com carga térmica de 40 W. 

O melhor desempenho do refrigerador para carga térmica de 40 W apresentou COP = 

2,94 e foi obtido com a válvula de expansão micrométrica ajustada na posição VEM4, 

representando um acréscimo de 11,2% em relação ao COP do refrigerador funcionando com 

o tubo capilar (TC).  

 

Tabela 1 – Ensaio de decaimento de temperatura com carga térmica 40 W 

DISPOSITIVO DE EXPANSÃO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 P1 P2 Tcf C0P 

 (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (bar) (bar) (°C) [Adm.] 

VEM 1 0,9 27,3 53,9 49,5 40,4 36,8 -16,8 -21,8 1,1 10,3 -8,7 2,42 

VEM 2 0, 4 27,4 53,7 49,6 40,3 35,6 -16,9 -21,5 1,2 10,3 -8,5 2,50 

TC  -0,7 27,6 53,8 49,7 40,2 35,6 -17,0 -21,3 1,3 10,2 -8,4 2,61 

VEM 3 2,9 28,0 53,2 49,2 40,2 35,4 -16,8 -19,5 1,4 10,1 -5,8 2,73 

VEM 4 5,0 28,2 54,9 50,6 39,4 34,7 -13,8 -16,2 1,6 10,0 -5,6 2,94 

Fonte: Autor (2015). 
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Na segunda fase, o refrigerador foi testado com tubo capilar original (TC), ou com 

válvula de expansão de ajuste micrométrico (VEM), nas seguintes condições: (TC, VEM1, 

VEM 2, VEM 3, VEM4) para carga térmica de 80 W (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Ensaio de decaimento de temperatura com carga térmica 80 W 

DISPOSITIVO DE EXPANSÃO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 P1 P2 Tcf C0P 

 (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (bar) (bar) (°C) [Adm.] 

VEM 1 0,9 26,3 55,3 52,0 43,5 36,2 -16,7 -21,2 1,2 10,4 -6,2 2,58 

VEM 2 0,7 25,7 55,5 51,4 43,1 36,4 -15,3 -20,1 1,3 10,5 -6,1 2,54 

TC  1,1 27,8 55,4 51,4 41,3 36,4 -14,7 -19,6 1,4 10,5 -5,8 2,73 

VEM 3 3,6 28,0 55,1 51,2 40,5 36,7 -14,1 -15,4 1,6 10,3 -5,7 2,79 

VEM 4 5,5 28,3 56,0 51,5 39,7 35,1 -12,0 -12,0 1,8 10,1 -5,5 3,09 

Fonte: Autor (2015). 

 

A Tabela 2 apresenta o comportamento termodinâmico do refrigerador funcionando 

com carga térmica de 80 W e em diferentes pressões de evaporação. Os resultados mostram 

que o coeficiente de desempenho (COP) do refrigerador cresce com o aumento da pressão do 

evaporador. A variação do COP observada é decorrente principalmente da redução do 

trabalho de compressão promovida pela elevação da pressão de evaporação. Também foi 

possível observar a correlação diretamente proporcional entre a pressão e a temperatura de 

saturação do R134a no evaporador e no condensador. A válvula de Expansão Micrométrica 

(VEM) funcionou de forma bastante satisfatória permitindo ajustar com precisão da pressão 

do evaporador para o funcionamento do refrigerador com carga térmica de 80 W. 

O melhor desempenho do refrigerador para carga térmica de 80 W apresentou COP = 

3,09 e foi obtido com a válvula de expansão micrométrica ajustada na posição VEM4, 

representando um acréscimo de 11,6% em relação ao COP do refrigerador funcionando com 

o tubo capilar (TC).  

A Figura 35 mostra o diagrama P-h do R134a relativo aos ensaios de decaimento de 

temperatura do refrigerador funcionando com diferentes pressões de evaporação e com carga 

térmica de 40 W. 

A Figura 36 mostra o diagrama P-h do R134a relativo aos ensaios de decaimento de 

temperatura do refrigerador funcionando com diferentes pressões de evaporação e com carga 

térmica de 80 W.  
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Figura 35 – Diagrama P-h com Carga Térmica de 40 W 

 
 

 

Figura 36 – Diagrama P-h do refrigerador com carga térmica de 80 W. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Após a realização da presente pesquisa experimental que teve como propósito 

investigar a sensibilidade dos parâmetros de desempenho de um refrigerador operando com 

diferentes pressões de evaporação, pode-se concluir que: 

 A válvula de expansão micrométrica (VEM) selecionada na pesquisa funcionou de 

forma bastante satisfatória permitindo ajustar com precisão a pressão de saturação do 

refrigerante R134a no evaporador, para o refrigerador funcionando em diferentes cargas 

térmicas; 

 A variação da perda de carga imposta ao R134a através válvula de expansão 

micrométrica (VEM) modifica substancialmente a temperatura de evaporação do fluido 

refrigerante, influenciando sensivelmente os parâmetros de desempenho do ciclo 

termodinâmico de refrigeração;  

 O melhor coeficiente de desempenho (COP) foi 3,09 obtido com o refrigerador 

funcionando com válvula de expansão micrométrica ajustada na posição VEM4 e carga 

térmica de 80 W; 

 A menor temperatura da câmara fria (Tcf) foi -8,7 
0
C com o refrigerador funcionando 

com válvula de expansão micrométrica ajustada na posição VEM1 e carga térmica de 

40 W; 

 A utilização de válvula de expansão eletrônica capaz de otimizar, para cada condição de 

funcionamento do refrigerador, a pressão de evaporação ou o superaquecimento do 

fluido refrigerante R134a, deverá contribuir para a maior eficiência energética do ciclo 

termodinâmico. 
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