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Introdução
O refrigerante HCFC22, ou apenas R22, é atualmente o refrigerante mais utilizado
nos sistemas de refrigeração dos países em desenvolvimento como o Brasil,
China, Índia, entre outros. Desde os protocolos de Montreal (1987) e Kyoto (1997)
muitos esforços foram feitos para avaliar candidatos para substituir o R22 em suas
diversas aplicações. Muitos motivos foram relatados como barreiras para a busca
de um novo substituto, já que o novo candidato deve ser ambientalmente
amigável, compatível com óleo mineral e suas propriedades refrigerantes devem
ser próximas às características do R22, evitando assim, maiores mudanças nas
instalações.
Devido ao último acordo sobre a eliminação do R22, seu preço vem aumentando
gradativamente e as indústrias químicas estão oferecendo uma ampla lista de
possíveis substitutos, porém muitas dessas opções possuem maiores valores de
GWP e rendimentos inferiores ao R22. Pesquisas recentes mostram que os
HCFCs e HFCs estão gradualmente sendo substituídos por misturas de HFCs ou
por refrigerantes naturais (Mohanraj et al., 2009). Em geral, fluidos naturais como
água (R718), amônia (R717) e CO2 (R744) apresentam valor de ODP zero e
reduzido valor de GWP. Além disso, essas substâncias naturais são encontradas
em abundância na natureza, entretanto hidrocarbonetos tendem a ser menos
disponíveis.
A economia de energia elétrica está diretamente relacionada ao desempenho do
sistema de refrigeração. A utilização racional da energia elétrica aliada às técnicas
de controle condiciona sistemas de refrigeração automatizados a trabalharem de
forma contínua por várias horas de forma inteligente. A utilização de uma válvula
de expansão eletrônica (VEE) promove rendimentos superiores aos sistemas
(Schmidt, 1999). Bandarra Filho et al. (2012) realizou testes experimentais em um
sistema de refrigeração de 9 kW, operando em temperaturas de condicionamento
de ar. Neste estudo, o sistema automatizado (operando com uma válvula de
expansão eletrônica e um inversor de frequência) em comparação ao sistema

operando à frequência nominal e com válvula de expansão termostática,
apresentou maiores eficiências. Os resultados experimentais mostraram um COP
superior quando o sistema opera com R1270 (propileno).
Durante os últimos anos, alguns estudos comparando o desempenho de
refrigerantes sintéticos e naturais foram publicados. Domanski e Yashar (2006)
apresentaram um estudo analítico abrangendo os refrigerantes R600a, R290,
R134a, R22, R410A e R32 aplicados a um sistema de refrigeração em condições
de condicionamento de ar para conforto térmico. A comparação utilizou o sistema
com R22 como base e ocorreu sem substituição de qualquer componente do
sistema original. Os autores otimizaram os modelos dos trocadores de calor e o
sistema operou com os refrigerantes R290 e R32 apresentando os maiores COPs.
O objetivo deste estudo experimental é comparar o desempenho dos refrigerantes
R22, R290, R1270 e R438A em uma faixa de temperatura de evaporação
comercial de -15°C até -5°C, utilizando uma válvula de expansão eletrônica e um
controlador de velocidade variável (CVV) vinculado ao compressor. Testes
preliminares com o R22 foram conduzidos com o objetivo de criação de uma base
de dados comparativos e, em seguida, apenas o fluido frigorífico foi substituído no
sistema. O impacto ambiental foi avaliado com base no TEWI (Total Equivalent
Warming Impact).

Bancada Experimental
A bancada experimental é composta por um compressor semi-hermético
alternativo, dois trocadores de calor de tubos concêntricos (refrigerante/água), uma
válvula de expansão eletrônica (VEE) e toda instrumentação apropriada. Os sinais
analógicos de temperatura, pressão e vazão foram convertidos em digitais através
de um controlador lógico programável (CLP).
Os dados foram monitorados e gerenciados através de uma interface criada com o
programa LABVIEW. O fluido secundário, água, circula pelo condensador e por
uma torre de resfriamento. Por outro lado, o calor transferido ao refrigerante em
seu processo de evaporação é gerado propositalmente em um reservatório de
armazenamento térmico que simula a carga térmica por meio de uma resistência
elétrica, a qual possui a função de manter estável a temperatura desejada na
entrada do evaporador.
A Figura 1 ilustra de forma esquemática a bancada experimental desse estudo. A
bancada experimental operou originalmente com o R22 em aplicações normais de
refrigeração comercial. O efeito incremental de abertura do dispositivo de
expansão, a velocidade de operação do compressor, a operação da torre de
resfriamento e a carga de refrigerante são parâmetros controláveis na operação do
sistema. A carga de R22 utilizada para todos os testes foi 3,2 kg.

Figura 1. Vista esquemática da bancada experimental.

Muitos testes foram realizados em condição de regime permanente e a
comparação foi feita em termos de capacidade de refrigeração, consumo de
potência, vazão mássica e COP. Os quatro fluidos refrigerantes permaneceram em
três temperaturas de evaporação diferentes, a -15°C, a -10°C e a -5°C. Estas
temperaturas foram alcançadas através do controle da pressão à saída do
evaporador, modulando a abertura da válvula de expansão eletrônica.
Os três refrigerantes adotados podem substituir o R22 neste sistema, por meio de
um processo de drop-in, sem alteração de qualquer componente ou óleo
lubrificante.
A primeira operação de drop-in foi realizada com o hidrocarboneto R290. Apenas
47% da carga adotada para o R22 foi utilizada, 1,5 quilogramas. O segundo dropin do sistema, R1270, utilizou a mesma quantidade do R290. Limitar a quantidade
de carga de refrigerante dentro de um circuito refrigerante é uma abordagem para
atingir certo nível de segurança. As normas EN 378, IEC 60335- 2-40 e DIS ISO
5149 de 2014 procuram incorporar essa metodologia. No presente trabalho, a
norma EN 378-1 (2008) foi utilizada como referência para o cálculo da carga
máxima de refrigerante.
O último sistema operante, R438A, trabalhou com 94% da carga do sistema
original, ou seja, 3,0 quilogramas. É importante mencionar que o HFC438A, uma
mistura de R32, R125, R134a, R600 e R601a, tem um componente hidrocarboneto
em sua fórmula, logo, é solúvel em óleo mineral. De acordo com IPCC (2007), o
GWP para este refrigerante é 2264.

A carga ótima de cada refrigerante foi definida previamente de maneira arbitrária e
estas representam condições onde os trocadores de calor estejam corretamente
alimentados. Todos os ensaios foram realizados com óleo lubrificante mineral, em
uma quantidade de, aproximadamente, 2 litros, respeitando o nível indicado no
próprio compressor alternativo.
Durante os testes, os parâmetros responsáveis pela simulação da carga térmica
foram mantidos constantes para todos os refrigerantes, ou seja, a temperatura e a
vazão mássica da água na entrada do evaporador foram 20°C e 0,35 kg/s.

Resultados e Discussão
O correto funcionamento de qualquer sistema de refrigeração operando de acordo
com o ciclo de compressão de vapor exige que alguns parâmetros termodinâmicos
sejam monitorados e controlados; entre estes parâmetros estão as temperaturas
de evaporação e condensação, o grau de superaquecimento (medido
imediatamente após a saída do evaporador) e o grau de subresfriamento.
A potência consumida pelo compressor foi considerada como um parâmetro limite
de operação para os quatro refrigerantes testados. O valor deste parâmetro
deveria não exceder 3,8 kW, preservando assim, a vida útil do inversor de
frequência utilizado no compressor.
Primeiro Estágio de Resultados
O termo drop-in, amplamente utilizado no setor de refrigeração, refere-se ao
processo de substituição do fluido refrigerante original por outro fluido de diferente
composição química.
O objetivo desta primeira análise é detalhar os três processos de drop-in aplicados
ao sistema original. Esta análise prévia inicia-se com uma condição inicial padrão
de funcionamento do sistema com R22, representada na primeira linha da Tabela
1. Nota-se que esta condição refere-se ao funcionamento do compressor à
frequência fixa de 60 Hz e a uma abertura fixa de 90% da VEE.

Tabela 1. Resultados experimentais dos processos tipo drop-in, à frequência fixa de 60
Hz e a uma abertura fixa de 90% da VEE.

A partir desta condição inicial padrão, parte-se para o emprego dos demais fluidos
refrigerantes. A Tabela 1 ilustra os resultados obtidos para os três refrigerantes
alternativos ao R22. Todos os testes foram realizados a 60 Hz de frequência no
compressor e a uma abertura fixa de 90% no mecanismo de expansão. Nota-se
que os valores da capacidade de refrigeração são mais elevados para os
hidrocarbonetos.
A operação de drop-in realizada com o R438A foi aquela em que o refrigerante
alternativo retornou as mesmas temperaturas de saturação nos trocadores de
calor. Apesar das temperaturas de condensação semelhantes nos cinco sistemas,
nenhuma outra comparação concreta pôde ser realizada, uma vez que os valores
da temperatura de evaporação foram bem distintos de -3,1ºC. Sendo assim, o
R438A é o substituto imediato para a aplicação original, ou seja, este pode ser
considerado o "near drop-in‖ ao R22.
Segundo Estágio de Resultados
Uma segunda análise de resultados, a qual retrata uma operação do tipo drop-in/
retrofit tornou-se necessária para estabelecerem-se as bases comparativas e os
limites e potencialidades de cada refrigerante alternativo ao HCFC.
Neste sentido, os quatro fluidos refrigerantes operaram sob diferentes condições
de evaporação. Nota-se na Tabela 2 que os valores de capacidade de refrigeração
a -15°C estabilizaram-se a 6,2 kW para todos os refrigerantes; quando o sistema
operou a -10°C esta capacidade aumentou para 7,5 kW. Finalmente, a capacidade
de refrigeração alcançou 9,0 kW para uma temperatura de evaporação de -5°C.

Tabela 2. Resultados experimentais dos processos tipo drop-in/retrofit.

Os valores estimados para a temperatura de condensação apresentam grande
similaridade para os sistemas contendo R22, R1270 e R438A; note que as
condições de temperatura de evaporação e capacidade de refrigeração são fixas.
A temperatura de condensação ao utilizar-se o R290 apresenta valores superiores

aos demais fluidos, porém esta diferença não é maior que 5°C. De forma geral, o
controle realizado nos trocadores de calor por meio do par VEE/CVV possibilitou a
realização de uma comparação termodinâmica acerca dos quatro refrigerantes
operando praticamente entre os mesmos reservatórios térmicos.
Os experimentos com R438A foram realizados a 65Hz (1900 RPM). Esta condição
resulta na máxima capacidade de refrigeração para este fluido operando no
sistema. Os refrigerantes R22 e R290 operaram a 55 Hz, sendo esta condição
suficiente para atingirem-se os mesmos limites de capacidade do R438A. Por fim,
o propileno trabalhou com 45Hz e satisfez as condições comparativas desta
metodologia. A propagação de incertezas devido à precisão dos sensores foi
estimada e acompanha os resultados referentes à capacidade de refrigeração e ao
COP.
O comportamento do COP estimado e da potência consumida (medida) pelo
compressor evidenciam que os sistemas contendo HCs possuem uma excelente
aplicabilidade na faixa de temperaturas de evaporação analisadas, excedendo
assim os valores do COP alcançados no sistema original. Referente à pior
condição de potência consumida, uma tendência observada indica que o sistema
contendo R438A opera de forma mais eficiente em menores temperaturas de
evaporação, ou seja, os valores de COP do sistema com a mistura de HFCs
afastam-se dos valores de COP referente ao sistema com R22, conforme se
incrementa a capacidade e a temperatura de evaporação.
É importante observar que os valores de superaquecimento e subresfriamento são
distintos para todos os sistemas. Os experimentos não seguiram uma norma
técnica específica de testes de refrigerantes e/ou componentes. A metodologia
adotada nesta pesquisa baseia-se na obtenção das mesmas condições de
evaporação e condensação para, a partir dai, comparar o sistema operando com
diferentes fluidos refrigerantes.
Claramente, níveis superiores de superaquecimento são consequências das
condições de evaporação mais baixas, condições estas em que a modulação da
VEE encontrava-se com a abertura do orifício reduzida. Observando-se, ainda, a
Tabela 2, a vazão mássica na condição de -15,0°C de evaporação apresenta-se
reduzida se comparada à condição de saturação de -5,0°C.
O comportamento da vazão mássica para o sistema com R22 é similar ao
comportamento no sistema com R438A. Os sistemas com R1270 e R290 também
apresentaram um aumento nos valores da vazão mássica com o incremento de
5°C na temperatura de evaporação.
A temperatura do fluido na saída do compressor mostrou-se mais elevada para o
sistema contendo R290 em todas as faixas de evaporação.
Especificamente para a condição de capacidade de refrigeração de 6,2 kW à uma
temperatura de evaporação de -15°C, pode-se destacar as mais elevadas
temperaturas de descarga, independente do tipo de refrigerante. Isso se deve ao
aumento da razão de pressão conforme se reduz a temperatura de evaporação.
Apesar do consumo de potência elétrica pelo compressor ser reduzido, o COP do
sistema é mínimo se comparado às demais condições de evaporação.

Análise do TEWI
O impacto causado ao ambiente foi calculado com base no TEWI. Este método
considera os impactos diretos e indiretos associados ao uso de fluidos
refrigerantes em aplicações no setor de HVACR. A equação abaixo representa a
metodologia utilizada neste cálculo.

A parcela associada com o efeito direto pode ser calculada por:

Onde:
MREF = Massa de refrigerante no sistema, [kg];
LRATE = Taxa anual de refrigerante emitido (substituição e vazamento), [%];
LTIME = Tempo de vida útil do equipamento, [anos];
GWP = Índice específico do refrigerante, [-];
α = Recuperação/reciclagem ao final da vida útil do equipamento, [%].

Para realização dos cálculos, adotou-se uma vida útil de 10 anos para todos os
distintos fluidos refrigerantes. De acordo com o método de cálculo do TEWI
(Methods of Calculating Total Equivalent Warming Impact, 2012), os vazamentos
anuais (operações normais, perdas catastróficas e serviços de manutenção)
adotados foi de 12,5% para um sistema centralizado. Utilizou-se a porcentagem
70% para as taxas de recuperação dos fluidos refrigerantes (α). Este valor
representa um sistema com carga de refrigerante menor do que 100kg.
De acordo com o IPCC (2007), Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (Fourth assessment report), GWP mede o impacto de uma substância
como gás de efeito estufa, relativo ao efeito de aquecimento global de uma massa
similar de dióxido de carbono por um intervalo de tempo especificado. A parcela do
impacto indireto no aquecimento global pode ser calculada pela equação abaixo.

Onde:
EANNUAL = Energia elétrica consumida pelo equipamento, [kWh/ano];
β = Emissão de CO2 para geração de eletricidade, [kg CO2/kWh].

A potência elétrica do equipamento foi medida e apresentada na Tabela 2. O total
de horas em operação foi admitido como sendo a mesma para todos os sistemas.
A emissão de CO2 por kWh de energia elétrica gerada é um valor extraído do
documento (CO2 Emissions from fuel combustion, International Energy Agency,
2011). Na Figura 2 é apresentada a análise do impacto de aquecimento global
equivalente para cada configuração da bancada experimental.

Figura 2. Análises comparativas do TEWI para os sistemas com diferentes condições
de operação e localidades.

A economia de energia é importante para reduzir o impacto indireto e,
consequentemente, o TEWI. Este fato pode ser observado pelos menores valores
de TEWI dos sistemas com R290 e R1270 comparados ao sistema com R22. É
muito importante observar o parâmetro das emissões de CO2 para geração de
energia elétrica. Alguns países, como os EUA (0,531 kgCO2/kWh), têm valores
elevados para emissões por consequência de sua matriz energética. O uso de um
fluido refrigerante com baixo GWP reduz os danos ao meio ambiente (impacto
direto); esse fato é observado quando se compara o valor de TEWI para o sistema
com R438A (GWP = 2264) para o sistema com R1270 (GWP = 1,8). Os valores da
matriz energética para a União Europeia e Brasil utilizados na Figura 2 são,
respectivamente, 0,356 kgCO2/ kWh e 0,075 kgCO2/kWh.

Conclusões
Quando comparadas as propriedades termodinâmicas do R22 aos fluidos
alternativos propostos, pouco pode ser concluído a respeito da operacionalidade
de um drop-in imediato. Alguns modelos matemáticos contribuem positivamente
para a previsão da melhor opção de substituição do mesmo.
A análise prévia dos resultados mostrou os limites reais da operação tipo drop-in.
O R438A é o substituto imediato para a aplicação original, porém, é interessante
observar que os valores de capacidade de refrigeração e de COP obtidos para o
HFC apresenta valores inferiores ao R22.
As ferramentas desenvolvidas na segunda etapa de resultados possibilitaram
aplicar fluidos com propriedades termo-físicas distintas das condições de projeto
(capacidade, evaporação e condensação) adotadas na concepção do sistema
original. Estes resultados, alcançados por meio da metodologia drop-in/retrofit,
constataram que o uso do R1270 e do R290 resultou nos maiores valores no COP.
O comportamento dos refrigerantes (com a mesma capacidade de refrigeração)
mostrou que o sistema com R1270 apresentou o COP superior para toda a faixa
de evaporação explorada na presente pesquisa, ou seja, -15°C, -10°C e -5°C. As
vantagens adicionais observadas para o uso dos HCs incluem: Redução no
consumo de energia elétrica; Redução da carga de refrigerante; Custo reduzido
dos HCs; Índices GWP consideravelmente menores e reduções nas taxas de
carbono.
A comparação do TEWI mostrou que desempenho superior e processos amigáveis
ao meio-ambiente podem ser aplicados simultaneamente, a fim de reduzir efeitos
diretos e indiretos ao aquecimento global. A utilização de um refrigerante com valor
reduzido de GWP reduz os impactos diretos ao meio ambiente. Este fato pode ser
observado pelos sistemas com R290 e R1270 comparados ao sistema com R22.
O parâmetro das emissões de CO2 para geração de energia elétrica, em alguns
países, como os EUA (0,531 kgCO2/kWh), têm valores elevados por consequência
de sua matriz energética. Esta condição proporciona elevados valores da parcela
indireta dos impactos, os quais podem ser reduzidos ao elevar-se a eficiência dos
sistemas de refrigeração. Neste cenário, o uso do refrigerante com baixo GWP,
pouco contribui para a redução do impacto total. Em contrapartida no cenário
brasileiro, em que as emissões de CO2 por kWh são inferiores, as parcelas diretas
e indiretas apresentam pesos semelhantes no valor final do TEWI.
Como maior contribuição técnica aos sistemas de refrigeração, o presente trabalho
comprovou que, independentemente da carga de refrigerante ou capacidade da
instalação, a funcionalidade do par VEE/CVV é uma ferramenta essencial para a
adaptação de um fluido refrigerante alternativo ao ciclo de compressão de vapor
original.
Entre os três refrigerantes alternativos estudados, o R1270 pode ser considerado o
melhor substituto do R22, para operar em um sistema de refrigeração comercial
automatizado. Em instalações que utilizam carga de refrigerante elevada, os
custos relacionados à segurança, podem inviabilizar o uso dos HCs, sendo assim,
o R438a seria a opção.

Por fim, o setor como um todo, deve escolher entre, pelo menos, duas condutas:
- Manter a postura atual e adequar-se ao protocolo de Montreal, por meio do uso
de HFCs de elevado GWP, uma solução de longo termo;
- Adequar-se, de uma só vez, aos protocolos de Montreal e Kyoto. Sendo, para
tanto, necessária a utilização de refrigerantes naturais, ou mesmo, aqueles que
apresentam valores de GWP reduzidos.
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